
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS
 Els rebuts de menjador i servei matiner del mes de març es pas-
saran de l’1 al 13 d’abril, i el rebut d’extraescolars del 3r trimestre del 
16 al 20.
 Del 7 al 15 d’abril, es podran fer canvis a les extraescolars (altes, 
baixes...). Les activitats que no admeten més nens/es són teatre (petits 
i grans) i hip hop (petits).
 El dia 26 d’abril celebrarem la VI Festa Esportiva de la Sèquia, de 
les 9:00 a les 14:00 hores. Com a novetat, hi haurà un esmorzar soli-
dari. Un tros de coca, xocolata i suc a canvi de menjar (cigrons, llenties, 
oli, llaunes de conserva...). La mateixa setmana de la Festa, del 20 al 25 
d’abril, les persones que no hi assisteixin i vulguin donar aliments, els re-
collirem al local de l’ampa en l’horari habitual. Es donaran a la Fundació 
Rosa Oriol per poder repartir-los a les famílies necessitades de la nostra 
escola i ciutat. Us informarem després de Setmana Santa de les dates 
d’inscripcions per la festa i dels horaris.
 Els dies 7, 8 i 9 d’abril, hi haurà una jornada de portes obertes per 
provar  els Tallers de Ciència, una nova activitat pel tercer trimestre. 
En el fulletó que s’ha repartit teniu els dies de les inscripcions de la jor-
nada i també els grups i els horaris.
 El 23 d’abril, sant Jordi, la nostra ampa, tindrà dues parades de 
roses, una al carrer La Pau i l’altra al carrer Enric Morera, us animem a 
no deixar cap mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, nen/a... sense rosa.
 Tornem a fer una nova promoció de samarretes de l’ampa, si algú 
es va quedar sense l’any passat, ara té l’oportunitat d’aconseguir-la. 
Passeu per l’ampa abans del 10 d’abril per encomanar-les.

Persona de contacte - coordinador AMPA
Josep Gallardo 695 930 573
us atendrem de dilluns a divendres dins l’horari de l’AMPA
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Des de l’AMPA estem oberts a atendre els vostres dubtes, queixes, 
preguntes o suggeriments. Ens podeu contactar enviant un correu 
a l’adreça següent:  ampalasequia@gmail.com
També podeu consultar les activitats i informacions d’interès a in-
ternet: http://ampa.escolalasequia.cat

CALENDARI D’ACTIVITATSEscola la Sèquia. Curs 14-15 
 

	  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
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2n: colònies a Canet 2n: colònies a Canet  

 
 
 

 2n: piscina al CNM 
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St. Jordi 1r: sortida a la masia 
Camadoca (Riera de 
Merlès) 
2n: piscina al CNM 

Diumenge, 26 d’abril: 
Festa de l’esport de 
l´AMPA 

27 28 29 30  
 6è: sortida amb 

bicicleta (Aiguamolls de 
la Bòbila -Santpedor-) 

6è: sortida amb bicicleta 
(Aiguamolls de la Bòbila 
-Santpedor-) 
 
P3: excursió a Monistrol 
en tren (tot el dia) 
 
 
 

Dia de lliure disposició  
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