
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS

 Ja tenim la loteria d’aquest any, el número és el 58.997. Partici-
pacions a 3€, venda en l’horari habitual de l’oficina de l’ampa.
 Inici de la temporada de la fase comarcal de cross. El preu de 
la inscripció és d’11€, aquest preu és per tots els crossos de la co-
marca, 12 en total. Cal portar la targeta sanitària per fer la inscripció, 
que es pot fer a l’oficina de l’ampa fins dimecres al matí de la mateixa 
setmana del cross. Pel de Manresa, el 23 de novembre, encara no 
està oberta la inscripció, us informarem des de l’ampa.
 Pagament extraescolars. El primer pagament s’havia de fer mit-
jançant ingrés al banc per part de les famílies. Si encara hi ha alguna 
família que no ha fet l’ingrés i no el fa en els propers dies, es donarà 
de baixa al nen/a de l’activitat.
 Servei menjador. Com el curs passat, tots els mesos proposem 
activitats adreçades als usuaris/es del servei. Aquest mes de no-
vembre, els dimarts farem un torneig de llançament d’espardenya, 
veniu i proveu-lo!
 Properament, se celebraran les eleccions al Consell Escolar, ne-
cessitem pares/mares que tinguin ganes de participar-hi.
 Cal que els delegats de les classes, passin per l’Ampa per poder 
fer una llista amb telèfons i correus electrònics.
  Pel proper dilluns 3 de novembre, està prevista la reunió men-
sual de l’ampa a la biblioteca de l’escola. La data de l’assemblea 
ordinària de l’ampa serà el dilluns 24 de novembre.

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

“Novembre acabat, hivern començat”

Dimarts 11: 6è sortida edificis (Manresa)
Dimecres 12: 6è sortida edificis (Manresa)

Cicle mitjà, visita a la biblioteca del Casino per veure l’exposició
d’en Valentí Gubianas
Dijous 20: 3r B i 4t A
Dilluns 24: 3r A
Dimarts 25: 4t B i 4t C

Divendres 21: Santa Cecília
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Precs i preguntes Novembre 2014

Nom i telèfon:
Adreça electrònica:




