
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

  El proper divendres, 6 de juny, de les 16,30 fins les 17,30, 
festa final d’extraescolars. Estan convidats els alumnes que en 
aquest últim trimestre han estat inscrits a les nostres extraesco-
lars, incloent piscina. Heu de portar la butlleta abans del dia 3 de 
juny a l’ampa.
  La festa de l’escola tindrà lloc el dissabte 7 de juny. Per 
comprar els tiquets del sopar, heu de parlar amb la comissió de 
festes.
  Dia 8 de juny, sessió de teatre als Carlins. Des de les cinc de 
la tarda, representació per part dels participants a l’extraescolar 
de teatre de les obres: “La Llegenda de l’Arc de St Martí” i “Blan-
caneu” (P5 a 2n) i “Annie” (3r a 6è).
  Les inscripcions al casal d’estiu es poden fer des del 26 de 
maig a l’11 de juny.
  La gent que encara ha de recollir la segona comanda de 
samarretes, que vagi al local de l’ampa.
  Les famílies que sempre han pagat al comptat les extraes-
colars, poden passar per l’ampa a pagar l’últim trimestre.

  Pel proper dilluns 2 de juny, està prevista la reunió mensual 
de l’AMPA a la biblioteca de l’escola.

Persona de contacte - coordinador AMPA
Josep Gallardo 695 930 573
us atendrem de dilluns a divendres dins l’horari de l’AMPA

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

ACTIVITATS/SORTIDES/FESTES

“Alzina que no floreix pel juny, tot l’any el porc en gruny”

Dimarts 3 i dimecres 4: Colònies de P5 a Can Miqueló

Divendres 6: 11 matí - Cançó reivindicativa a favor de la música
    (al pati de l’escola) 

Dissabte 7: tot el dia - Festa Anual de l’AMPA

Dilluns 9: Comença la jornada intensiva
       Sisè, sortida “Edificis de Manresa”

Divendres 20: Últim dia de curs
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Nom i telèfon:
Adreça electrònica:




