
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

 Ja tenim la loteria de Nadal a l’escola. Aquest any juguem al 
número 25.648. El preu per butlleta és de 3€ dels quals 2,50 es 
juguen i la donació és de 50 cèntims.
 A la darrera reunió d’Ampa es va votar a favor que la donació es 
destini a les colònies dels alumnes de sisè, d’ara en endavant.

 Hi ha un parell de comissions que necessiten voluntaris. La 
de servei matiner i la de menjador, ja que algunes de les persones 
que en formen part, l’any que ve ja no tindran els fills a l’escola.  
 Animem a les famílies amb nens petits que s’hi apuntin, donat 
que encara els queden molts anys de ser a l’escola.
 Seguint el fil de les comissions, es vol reactivar la de delegats. 
Les persones que s’interessin a formar-ne part poden venir a la 
propera reunió d’Ampa i començar-la a organitzar.

 Una bona notícia, s’ha rebaixat el preu del servei matiner en 
el cas de servei esporàdic, a partir d’ara el tiquet valdrà tres euros.

 Pel dilluns, 11 de novembre, està prevista la reunió mensual 
de l’AMPA a la biblioteca de l’escola. I pel dia 25 del mateix mes, 
es convoca a les famílies a l’Assemblea General.

Dita del mes
“Pluges de novembre omplen els barrals i curen tots els mals”

Persona de contacte - Coordinador AMPA
Josep Gallardo 695 930 573

Aprofita aquest espai per fer-nos arribar les teves preguntes, dubtes, 
queixes i suggeriments. Des de l’AMPA intentarem atendre-les totes. Pen-
sa a deixar-nos un telèfon de contacte o una adreça de correu per poder 
contestar. Ens les pots fer arribar retallant aquest full i portant-lo al local 
o a la bústia de l’AMPA o fer-nos arribar un correu a l’adreça següent:  
ampalasequia@gmail.com

Podeu consultar les activitats i informacions d’interès a internet: 
http://ampa.escolalasequia.cat

ACTIVITATS/SORTIDES/FESTES

Dilluns dia 4: Festa de lliure disposició

Dijous dia 7: matí - EI Musiquetes de paper (Fira Mediterrània) 

Divendres dia 8: matí - CS Kafka i la nina viatgera (Fira Mediterrània)

Dimecres dia 13: tot el dia - CM sortida a l’auditori (Barcelona)

Dijous dia 14: tot el dia - P5 sortida a Mas Banyeres
 5è sortida a Sta. Fe del Montseny

Divendres dia 22: Santa Cecília
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