
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS
 La Festa de l’escola es celebrarà el proper 30 de maig. Gau-
direm de diferents activitats al matí i a la tarda. Més informació 
properament.
 El dia 31 de maig, al teatre Els Carlins, representació per 
part dels nens/es de l’activitat extraescolar de teatre. Horari i 
preus de les entrades, amb la informació de la festa.
 Des del 7 de maig fins al 15, inscripcions del casal intensiu 
de juny. El preu és de 45€, per nen/a, 40€, per nen/a si són 2 ger-
mans i 35€, per nen/a de família nombrosa.
 Pel casal d’estiu, inscripcions des del 18 de maig. La infor-
mació d’aquests dos casals us arribarà durant el mes de maig.
 Al llarg d’aquest mes, farem les reunions amb les famílies de 
les activiats extraescolars, on es donarà informació detallada 
del vostre fill/a i de l’activitat de l’últim trimestre.
 Per a tots els nens/es que van començar les extraescolars al 
mes de setembre, l’últim rebut serà de 45€, perquè es cobren les 
setmanes de setembre i la de juny. Recordem que la jornada in-
tensiva comença el 8 de juny.
 Pels nens/es que es van inscriure al 2n i 3r trimestre, el rebut 
del 3r trimestre serà de 35€, com també els inscrits a l’activitat de 
ciència. El preu de l’activitat de piscina és de 78€.
 Dia de la reunió d’Ampa, dimecres 6 de maig.

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
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