
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS
 Volem recordar a les famílies que queda poca loteria de Nadal 
a l’escola. Qui encara no en tingui, que no badi!
 El Cross de Manresa serà el diumenge dia 1 de desembre al 
Nou Estadi d’Atletisme. Inscripcions al local de l’Ampa fins a les 
9,30 del 27 de novembre. Les inscripcions són gratuïtes.
 Del dia 8 al 15 de gener es tornarà a obrir el període d’ins-
cripcions per les activitats extraescolars, només per aquelles 
activitats que disposin de places lliures. És important recordar que 
no es pot fer la inscripció si no s’ha pagat la quota de l’Ampa.
 Els nens de l’extraescolar de teatre faran una representació 
de Nadal per als seus familiars. Per poder-hi accedir, heu de passar 
prèviament pel local de l’Ampa. Aquestes funcions tindran lloc a les 
cinc de la tarda del dia 17 de desembre (grup dels petits) i el dia 18 
(grup dels grans).
 Segueixen a la venda les samarretes grogues “El Bages es 
mou” que tenim a la vostra disposició al local de l’Ampa. 
 La propera reunió de junta de l’Ampa serà el dilluns dia 9 de
desembre, a les nou del vespre a la biblioteca de l’escola. Aquestes 
reunions són obertes a tots els socis que hi vulguin assistir.
 Recordeu que el 20 de desembre, divendres, hi ha jornada in-
tensiva a l’escola, així que no hi haurà activitats extraescolars.

I, per últim, desitjar-vos que passeu unes Bones Festes!

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

Assemblea General Anual Ordinària de l’Ampa
 El passat dilluns, dia 25 de novembre, es va celebrar aquesta 
assemblea anual a la biblioteca de l’escola. Hi van assistir unes 20 
persones i la reunió va acabar puntualment a les onze de la nit.
 Es van aprovar els comptes del passat curs 2012-13 i es van ra-
tificar els càrrecs. Es va insistir en la necessitat de tornar a activar 
la comissió de delegats de classe i es va fer saber que la comissió 
de llibres necessita persones que hi vulguin col·laborar.
 Es va acordar per unanimitat fer una aportació econòmica a 
l’escola per la compra de les pissarres digitals de cicle mitjà. Tam-
bé es va decidir que l’Ampa continuï fent-se càrrec de la despesa 
del servei de manteniment informàtic de l’escola.
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Nom i telèfon:
Adreça electrònica:
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ACTIVITATS
SORTIDES
FESTES

Divendres dia 6: Festiu

Divendres dia 20:  Últim dia del trimestre 
(jornada intensiva). Activitats per acabar 
el trimestre

Dita del mes

“Cada gota de pluja té un arbre que 
l’espera”


