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Butlletí setmanal                                         nº 10          
12/11/2014                                     Es Mercadal                
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, aquesta setmana és més curta, ja 

que dilluns hem fet pont i dimarts ha estat festa !  

Tot i així, tenim moltes noticies que contar-vos.        

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P5 

Els alumnes de P5 A i B, durant uns dies podrien dur fulletons de publicitat de supermercats 
per fer una activitat de plàstica de retallar fruites. 

P5-A . Els alumnes de P5-A ( Glòria ) necessiten potets / botilets d’espècies ( buits !! ) que siguin 
transparents i sense etiqueta. Moltes gràcies !! 

P5-B.  A P5-B aquesta setmana comencen l’activitat de “ELS CONVIDATS” ! 

Recordeu que us podeu apuntar a la graella que hi ha al suro de fora de la classe. 

 

PRIMÀRIA 

5è 

Ens agradaria que poguessin dur a la classe de plàstica alguns catàlegs de supermercat per 
fer activitat en anglès amb els aliments.  

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

Tots els alumnes de primària i els alumnes de P5 aniran a veure un musical a la sala 
multifuncional que es titula “per un instant”. Els alumnes de primària i P5 han de dur 2 euros i 
donar-los a la seva tutora per pagar una part del cost, l’altra part la subvenciona 

l’Ajuntament.  

 

FAMILIES DE  6è 

RECORDAU que la reunió 

per presentar alguns 

aspectes del viatge de 

final de curs, serà el 

divendres dia 14 de 

novembre a les 18.30 h. 
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Per començar a preparar els tallers de Nadal que fem per 
decorar l’escola, ens aniria molt bé que ens duguéssiu taps 

de plàstic de bòtils nets. Us anirem demanant més material al 

llarg de les pròximes setmanes. 

Moltes gràcies ! 

 

CONSELL ESCOLAR 

El passat divendres dia 7 de novembre, es va reunir la Junta 
Electoral per tal de seguir amb els procediments previs a les 

eleccions de proper dia 1 de desembre, entre d’altres es va 

fer el sorteig per a la Mesa Electoral d’un pare/mare i un 

suplent,  i un mestre/a i el seu suplent. També es va elaborar 

la llista provisional de candidats a les Eleccions. El pròxim dia 

20 de novembre es publicarà la llista definitiva amb els noms 

dels candidats i/o candidates. 

Fins la propera setmana ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DES 

MERCADAL

 

Improxou infantil, a càrrec 

de Laia Garcia 

 

Dijous dia 13 de novembre 

a les 18.00 h. 

 

          

 

 

 

 

 

 

El passat dissabte un bon grupet de papàs i 

alguna mamà, es reuniren a l’escola per fer 

tasques de manetes, van fer una feinada i van 

deixar moltes coses de l’escola com a noves.  

Moltes gràcies !! 

                        

 


