
Butlletí AMPA 
Nº 45: Maig 2014 La Sèquia 

 

INFORMACIONS D’ INTERÉS 
 

 Des del passat dia 24 i fins el dia 7 de maig hi ha temps 
per inscriure els vostres fills al casal de tarda, que s’ofereix 
pels dies de juny en què es fa jornada intensiva a l’escola. Serà 
del 9 al 20 de juny, en l’horari de 15,00 a 17,00 hores. Els preus 
són: 45€ per nen, 40€  si s’apunten 2 germans, 35€ per infant de 
família nombrosa. El pagament es pot fer en efectiu al local de 
l’AMPA, en el seu horari habitual, o bé per ingrés bancari. 
 La 6ª festa esportiva de la Fampa tindrà lloc el proper 
diumenge 11 de maig al matí a les instal·lacions esportives del 
Congost. Inscripcions obertes a l’AMPA. Més informació a 
www.festaesportiva.org 
 Us informem també de les possibles dates pel casal 
d’estiu: del 23 de juny a l’1 d’agost. Durant aquest mes de maig 
es passarà un full informatiu a les famílies i es podran fer les 
inscripcions. 
 Recordem també que encara hi ha famílies que no han 
vingut a buscar les samarretes de la primera comanda. La segona 
tanda arribarà després del pont de maig. 
 La propera reunió d’Ampa tindrà lloc el dilluns dia 5 a 
la biblioteca de l’escola a les nou del vespre. 
 
 

Persona de contacte - Coordinador AMPA : 
Josep Gallardo Tel. 695 930 573 
ampalasequia@gmail.com 
 
Podeu consultar les activitats i informacions d’interès a internet: 
http://ampa.escolalasequia.cat 
 

CALENDARI D’ACTIVITATS De l’arbre que no saba pel maig, llenya faig 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   1 2 
   Festiu Dia de lliure 

disposició 
 

5 6 7 8 9 
 6è: Competències 

Bàsiques 
 
5è C: activitat 
Educació Viària 

3r B: taller de 
Ceràmica 
 
5è A: activitat 
Educació Viària 
 
6è: Competències 
Bàsiques 

 
 
 
5è B: activitat 
Educació Viària 
 

2n: piscina  

12 13 14 15 16 
6è: activitat 
amb bicicleta 
(Aiguamolls  
de la Bòbila - 
Parc de 
l’Agulla) 

P3: sortida a la 
granja de les 
Pedreres 
 
 
 

3r C: taller de 
ceràmica 
 
4t: colònies, 
Vilanova  
de Sau 

 
 
 
4t: colònies, 
Vilanova  
de Sau 

2n: piscina 
 
 
4t: colònies, 
Vilanova  
de Sau 
 

19 20 21 22 23 
 1r : sortida a les 

coves del Toll 
(Moià) 
 
2n: colònies a 
Calafell 

 
 
 
 
2n: colònies a 
Calafell 

6è: gimcana 
alimentària 
 
P5: 5h reunió de 
colònies 

2n: piscina 
 
3r: excursió 
als Jardins 
Artiga 
 
6è: Cantània  
 

26 27 28 29 30 
    2n: piscina 

 



     
 
 
 
 

                                                                                                                                


