
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

 Aquest any, celebrem el Carnestoltes el diumenge dia 9. 
Les famílies que hi participin es trobaran al passeig de Pere III, a 
l’alçada del Caprabo, a les 11,30 del matí, amb moltes ganes de 
passar-ho bé.
 El dia 23, de les deu del matí a les dues del migdia, celebra-
rem la Cinquena Edició de la Festa Esportiva de La Sèquia. 
Podeu omplir les butlletes d’inscripció al local de l’Ampa en l’horari 
habitual fins el proper dia 10. En aquesta edició de la festa, gaudi-
rem d’un munt d’activitats: hi haurà una zona destinada als men-
uts (P3 a P5). Es disputaran partits de bàsquet i de futbol. Farem 
curses i tennis de taula. Es faran exhibicions de gimnàstica i de 
hip-hop. També tindrem un inflable de futbol. També podrem gau-
dir d’una classe dirigida per una monitora per ballar zumba, “ba-
chata”... Serà una matinal molt moguda, animeu-vos a participar-
hi!
 La samarreta de l’Ampa es podrà recollir el mateix dia de la 
festa esportiva, les butlletes per demanar-les s’han de portar al 
Josep Gallardo abans del dia 3 i el pagament es farà efectiu en el 
moment de la recollida.
 La propera reunió d’Ampa tindrà lloc el dilluns dia 3 a la biblio-
teca de l’escola a les nou del vespre.
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“Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year.” 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

3 4 5 6 7 
 Matí: 3r, Ajuntament de 

Manresa, grups A i B 
 
 

Tarda: jornada de portes 
obertes 

2n: excursió, tot el dia, a 
Martorell 
Matí: jornada de portes 
obertes 

Matí: 5è, visita escriptor 
Rodolfo del Hoyo 

10 11 12 13 14 
 
 
 
 

Matí: 3r, Ajuntament de 
Manresa, grup C 
 
 

Colònies 6è: Tuixén 
 
 
 

Colònies 6è: Tuixén 
 
 
 

Matí: 4t A, visita FUB 
(Exploració de 
fisioteràpia) 
Colònies 6è: Tuixén 

17 18 19 20 21 
 Matí: 3r, visita escriptor 

Jordi de Manuel 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Matí: 2n, inici activitat 
piscina al CNM 
Matí: 4t, visita 
escriptora Eulàlia Canal 

24 25 26 27 28 
  

 
 
 
 
 
 

Matí: P4 A, exploració de 
logopèdia, FUB 
Matí: 4t A, taller de 
ceràmica  
 
 

Matí: P4 B, exploració 
de logopèdia, FUB 
 
 
 
 
 
 

Entrega d´informes,  
2n trimestre 
Matí: 2n, piscina CNM 
Matí: 4t B, visita FUB 
(Exploració de 
fisioteràpia) 
 

 

Calendari d’activitats

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