
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

 El termini d’inscripcions per les extraescolars s’ha exhaurit 
per aquest trimestre. Al gener es podran fer noves inscripcions. 
 Totes les famílies hauran d’haver fet el pagament de les extraes-
colars del primer trimestre, abans del dia 3 d’octubre. 
 Des del dia 29 de setembre no s’accepten baixes fins el pro-
per trimestre, ja que, durant la setmana del 22 al 26 de setembre, 
s’ha donat temps als nens/es i a les famílies per provar les activitats. 
Aquesta mesura es pren per poder organitzar adequadament les ex-
traescolars pel bé dels vostres fills i de l’activitat. 
 Totes les famílies que van encomanar en la primera i segona co-
manda (març i maig), samarretes blaves de l’ampa, poden venir a 
buscar-les en l’horari habitual. 
 Les mares que vulguin provar l’activitat sèquia-dance, que 
s’oferirà els dilluns i dijous de 21:15 a 22:15, poden venir la setmana 
vinent, dilluns 29 de setembre i dijous 2 d’octubre, a provar-la.

 Properament, les famílies podran pagar els tiquets de menja-
dor, les quotes d’extraescolars, etc., mitjançant targetes de crè-
dit/dèbit, ja que l’ampa incorporarà un TPV (terminal punt de venda) 
amb lector de targetes.
  Dilluns 6 d’octubre, 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
 
Dimecres 1:  4t A - Taller de Ceràmica
Dimecres 8: 3r A - Taller de Ceràmica
Dijous 9: CM 11h - Fira Mediterrània, “El Petit Príncep”
Dimecres 15: 3r B - Taller de Ceràmica 
                       4t - Colònies a Sta Maria de Palautordera
Dijous 16: CI - Itinerari per la Sèquia 
                   4t - Colònies a Sta Maria de Palautordera
Divendres 17: 4t - Colònies a Sta Maria de Palautordera
Dimecres 22: 4t B - Taller de Ceràmica
Dimecres 29: 4t C - Taller de Ceràmica
Dijous 30: Castanyada
Divendres 31: Dia de lliure disposició

Nº 48 - Octubre 2014

Butlletí AMPA
La Sèquia

Precs i preguntes Octubre 2014

Nom i telèfon:
Adreça electrònica:




