
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

 Recordem a les famílies que des del dia 8 al 20 de gener, 
podeu passar pel local de l’Ampa per les altes i baixes en 
les activitats extraescolars dels vostres fills. També en aques-
tes dates es podran pagar en efectiu les extraescolars del segon 
trimestre. A les famílies que no facin aquest pagament en efectiu, 
se’ls passarà el rebut pertinent al seu compte.
 També volem recordar que aquest butlletí que teniu a les mans 
es pot consultar al blog de l’escola.
 La propera reunió d’Ampa tindrà lloc el proper dia 13 de gener, 
a la biblioteca de l’escola i, com sempre, a les nou del vespre.
 La comissió de llibres necessita voluntaris que s’hi incorpo-
rin, ja que la persona responsable la deixarà a final de curs.
 El dia 26 de gener, des de la comissió de festes i la de mares 
i pares, s’organitzarà una sortida matinal. Encara s’ha de con-
cretar el lloc i l’hora de sortida. S’informarà amb temps suficient 
per poder-s’hi apuntar.

Finalment, desitgem a totes les persones que han fet bondat, 
que els reis siguin generosos i els portin molts regals!

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

Avís important per als usuaris del menjador
 La comissió de menjador ens ha fet arribar un avís important per 
a les famílies que deixen els seus fills al menjador de l’escola.
 Cal que els nens de primària (a partir de primer) siguin autosu-
ficients a l’hora de pelar i/o tallar els aliments que ho requereixin. 
Han de saber utilitzar el ganivet.
 També cal que recordin als seus fills que cada divendres s’han 
d’endur el necesser a casa per tal de poder-ho rentar tot i tornar-ho 
a l’escola bo i net.
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Nom i telèfon:
Adreça electrònica:




