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CP Mare de Déu del Toro

De Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir

NOTÍCIES D’AULA

INFANTIL  

P3

Dimarts dia 29 d’octubre a les 18.30 h es farà la reunió de P3 A i B.

CLASSE DELS GEGANTS

Aquesta setmana estem preparant un racó a l'aula sobre Halloween (una festa que ens captiva i ens
motiva moltíssim) i necessitam algunes coses per a decorar-lo i jugar-hi. Entre totes i tots hem fet
una llista i hem pensat que podem dur coses com:

- Disfresses de Halloween

- Carabasses

- Calaveres

- Fantasmes

- Aranyes peludes

- Contes... 

Igualment, si teniu altres idees que penseu que ens poden agradar, segur que seran benvingudes!!

PRIMÀRIA

1r  

Dimecres dia 30 d’octubre a les 19.00 h es farà la reunió de 1r A i B.
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CENTRE

Ja tenim els delegats d'aquest curs 2019/20:

1rA Neus Vinent i Jaume Coll
1rB Joel Sánchez i Jaume Villalonga 
2nA Julieta Carles i Pau Prieto
2nB Sara Triay i Raul Melià
3r Paula Barber i Toni Febrer 
4t Aina Pons i Luca López
5èA Monique Vinnicius i Gabriel 

Dumont
5èB Eloy Murillo i Alícia
6èA Auba Bosch i Joan Gomila
6èB Josep Riudavets i Arnau Icart

BUNYOLADA DE TOTS SANTS

Com cada any, a l’escola celebrarem Tots sants amb una bunyolada. Els alumnes de 6è amb ajuda 
dels avis i àvies faran bunyols per tots els fillets i filletes que en vulguin. Els vendran a 1 € a l’hora del 
pati del proper dijous dia 31 d’octubre. 

LOTERIA DE NADAL

Ja tenim els dècims de loteria que jugarem per Nadal a benefici del viatge dels grups de 6è. Els
podeu comprar cada dia de 8.30 - 9.00h a la secretaria del centre.

21509
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APIMA

Davant l’interès d’algunes famílies pel taller de robòtica, l’APIMA està mirant d’oferir-lo com a activitat
extraescolar a partir del segon trimestre. Necessitem conèixer quantes famílies estarien interessades.
Si us plau, contacteu amb nosaltres a: apimamarededeudeltoro@gmail.com

L'APIMA subvencionarà part de les quotes del cost del taller.

Aquest és el full informatiu:

Fins a la setmana que ve! 
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