
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

 La Comissió de Delegats s’està posant en marxa i ja són 
unes quantes les classes que tenen representant. Recordem que 
les persones interessades en aquest tema poden passar pel local 
de l’Ampa i parlar-ne amb el Josep Gallardo. Si en alguna classe 
hi ha dues persones que estan disposades a fer aquesta funció de 
manera compartida, no hi ha cap problema per fer-ho així.
 El relleu a la comissió de llibres ja s’ha solucionat. Hi ha dues 
mares que recolliran el testimoni de la feina ben feta fins ara.
 La sortida prevista pel dia 26 de gener s’ha ajornat per proble-
mes de dates. Quan hi hagi novetats, s’informarà.
 La data de la Transèquia aquest any és el dia 2 de març i la rua 
de Carnestoltes a Manresa, el dia 9.
 El dia 23 de març celebrarem la Cinquena Edició de la Festa 
Esportiva de La Sèquia. Com ja hem fet en anteriors edicions, 
publicitarem les empreses que així ho desitgin per tal de poder 
patrocinar aquest esdeveniment. Qui estigui interessat a posar un 
anunci, doncs, que passi pel local de l’Ampa. 
 Les famílies que no hagin pagat encara la quota de les acti-
vitats extraescolars d’aquest trimestre, rebran el corresponent 
càrrec bancari durant aquest mes de febrer. 
 La propera reunió d’Ampa tindrà lloc el dia 3 de febrer a la 
biblioteca de l’escola a les nou del vespre.

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
El grup de bàsquet de pares de 
La Sèquia vol fer una crida als 
pares esportistes de l’escola per 
venir a jugar els dimarts o dime-
cres a les nou del vespre. Els 
interessats haurien d’enviar un 
mail a l’ampa o comunicar-ho al 
coordinador.
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Butlletí AMPA
La Sèquia

Precs i preguntes Febrer 2014

Nom i telèfon:
Adreça electrònica:



Calendari d’activitats

Menús del menjador CEIP La Sèquia - febrer 2014

Escola la Sèquia. Curs 13-14 
 

Quién a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija 
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