
  

 

 

 

 

 

Aquest curs la Comissió Pati continuarà 

treballant per la millora del pati de 

l’escola. La primera reunió del curs serà 

el dilluns dia 7 d’octubre a les 15:15. 

Tothom és benvingut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari d’atenció de dilluns a divendres: 

  

Matí : de 9:00 a 9:30  

Migdia : de 12:30 a 13:00  

Tarda: de 16:30 a 17:00  

 

Persona de contacte - Coordinador de l’AMPA 

 

Josep Gallardo Tel 93 013 09 05 - 654 08 62 00 

 

Des de l’AMPA estem oberts a atendre els vostres 

dubtes, queixes, preguntes o suggeriments. Ho podeu 

fer també per correu electrònic a 

ampalasequia@gmail.com i a 

junta.ampalasequia@gmail.com.  

 

Podeu consultar les activitats i les informacions d’interès 

a la nostra web https://ampa.escolalasequia.cat  
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Menjador:  

Us informen que, aquest mes d'octubre, farem la reunió de 

presentació del nou equip del menjador. En el transcurs del 

mes, us donarem tota la informació per poder-hi assistir. 

Assistiran tots els/les monitors/es del menjador, la coordinadora, 

nova incorporació curs 2019-2020, i els representants de les 

empreses que fan possible desenvolupar aquest servei. 

 

Quota AMPA: 

Us recordem, altra vegada, que per poder fer les activitats 

gestionades per l'AMPA tant matiner com les extraescolars s'ha 

d'haver pagat la quota anual, que és de 30,00€ per família. 

 

Extraescolars:  

Ja ha finalitzat el termini d'inscripcions per a les extraescolars. 

No es poden acceptar més altes o baixes fins al mes de gener. 

El rebuts domiciliats és passaran el proper 15 d'octubre. 

Les famílies que vulguin fer el pagament a l'oficina de l 'AMPA , 

en efectiu o targeta, podran fer-lo fins al 11 d'octubre.  

 

Assemblea: 

Us recordem l'Assemblea de l'AMPA es celebrarà durant aquest 

mes d’octubre. La data, l’hora i l’ordre del dia us els indicarem 

en els propers dies. Us demanem la vostra assistència. 

 

Reunió mensual de l'AMPA: 

8 d'octubre a les 20:00 hores a la biblioteca de l’escola. 

https://ampa.escolalasequia.cat/

