
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

 L’Assamblea anual de l’Ampa es celebrarà el dia 18 de de-
sembre.
 El 23 de desembre hi ha jornada intensiva, de 9:00 a 13:00 
hores sense menjador i de 9:00 a 15:00 hores amb menjador. No 
hi ha activitats extraescolars.
 La pròxima reunió de l’Ampa serà el proper 1 de desembre, 
a les 21:00 hores.
 Les famílies de P3 que vulguin inscriure els nens/es a les 
activitats extraescolars, hauran de passar per l’Ampa per recollir 
el full d’inscripció.
 El mes vinent us informarem dels noms dels pares que forma-
ran part del Consell Escolar del centre. 
 Us volem informar que segueixen les reivindicacions per part de 
la plataforma “El Bages es mou”, amb una incidència especial a 
favor de l’escola pública i en contra de les retallades que l’afecten. 
Continuem venent samarretes grogues de protesta al local de 
l’Ampa.
 Aquest curs ens falta algun voluntari per fer les classes de 
català a les persones nouvingudes. Si algú s’anima a trobar una 
estona per poder ajudar a conèixer millor la nostra llengua, que 
passi pel local de l’Ampa i en parli amb el Josep.

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

“Pel desembre, gelades i sopes escaldades”

ACTIVITATS/SORTIDES/FESTES

El dia 23 és l’últim dia de classe,  farem jornada intensiva i activitats per 
acabar el trimestre. Lliurament d’informes.

Bones festes i bona entrada d’any!
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Precs i preguntes Desembre 2014

Nom i telèfon:
Adreça electrònica:




