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Butlletí setmanal                                       nº 52                          

01/02/2016                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Us informem de tots els esdeveniments que es duran a terme  

durant la primera setmana de febrer en la que es celebra el 

Carnaval.                                                    

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Recordeu-vos de retornar el “baby” net i, si es pot, també planxat!. Convindria tenir-lo abans 

de divendres 5 de febrer. 

ESCOLA 

Dilluns 8 de febrer hi haurà la rua de carnaval que organitza l’escola.  

Enguany anirem disfressats d’alumnes antics per començar a celebrar el 75è aniversari de 

l’escola. Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t han demanat que dugueu un tros de cartró gruixat per 

realitzar el complement que duran com a classe. Us recordem que els qui encara no ho hagueu 

fet, l’hauríeu de dur el més prest possible. 

Us convidem a que ens espereu pel poble per veure’ns passar, que serà molt divertit! I  també 

us animem a que els més atrev its us poseu roba antiga i us caracteritzeu com els vostres fills i 

filles. Així entre tots podrem fer una comparsa on tot el poble hi participi. 

 

CENTRE 

Divendres dia 29 hem celebrat el dia de la Pau, aquest any ens hem centrat en el tema de Síria, 

açò ens ha permès apropar-nos a una realitat que ens colpeix cada dia a través dels mitjans de 

comunicació, cada curs ha treballat algun aspecte concret i ho hem compartit tots junts a la 

plaça del poble, fent partícips a tots els que s’han volgut apropar a escoltar-nos. Per acabar tots 

junts hem cantat una cançó en homenatge a tots els refugiats. 

 

 

E sdeveniments: 

 Dilluns 8, rua de carnaval  

de l´Escola. 

 

 Diumenge 7, rua infantil 

pel poble i després 

bereneta al poliesportiu. 
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Aquest any els Reis han estat especialment generosos amb la nostra escola. L’Apima va 

escriure una carta a Ses Majestats els Reis i, a l’arribar el gener, ens vam trobar una gran capsa 

de cartró que contenia una taula de “ping-pong” fantàstica!. En Guel s’ha encarregat de 

muntar-la i ara tots els fillets de l’escola en poden gaudir!!   

 

 

 

 

 

 

APIMA 

La Comissió de Festes de l’APIMA, vol agrair la gran quantitat de voluntaris que han ajudat a 

que els actes de Reis i Sant Antoni hagin estat un èxit. Aprofitem també per agrair als pares que 

s’han prestat voluntaris, per donar un cop de mà a la bereneta del diumenge de Carnaval. 

Moltes gràcies a tothom!! 

 

POBLE

Diumenge 7 de febrer, a les 17h, hi haurà la rua infantil acompanyada per la banda des 

Mercadal i la batucada.  

Després de la rua hi haurà bereneta de xocolate amb xurros i torrada al poliesportiu del poble. 

La bereneta l’organitza la comissió de festes de l’APIMA de l’escola Mare de Déu del Toro. Us hi 

esperem!!! 

        Fins la propera setmana! 


