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CEIP Mare de Déu del Toro 
 

  Us informem de tots els esdeveniments que es duran a 

terme la darrera setmana d’Abril. 

  

  

NOTÍCIES D’AULA 

CUART CICLE 

Els alumnes de 4t B assistiran i participaran a una sessió de fisioteràpia que es durà a terme al 
Geriàtric on participaran conjuntament avis i fillets. 

 

CENTRE 

El passat dijous dia 23 d’Abril es va fer un petit acte d’inauguració de l’hort escolar. Va ser un 
acte senzill però per a nosaltres va tenir un valor molt especial ja que ha estat la culminació d’un 

desig i d’una necessitat, la de tenir l’hort a prop de l’escola. 

A l’acte es van presentar fotografies i explicacions de 
com va arribar fins a poder gaudir de l’hort, i també es 

va mostrar “in Situ” com ha quedat el nostre hort.  

El president de l’APIMA, en Fonso Barber, va agrair 
l’esforç de molta gent que ha fet possible que sigui una 

realitat, en primer lloc al batlle i la bona predisposició 

que s’ha tingut des de l’Ajuntament, al propietari del 

terreny, així com també a uns pares que han estat 

sempre disposats i amb molt bones solucions per tot: en 

Pere Vinent, en Martí Pons, en Pere Triay, en Pere Pons, 

en Sebastià Bosch, en Fermín Barber, en Nel Pons i en 

Moi García i la valuosa ajuda d’en Pepe Moll. 

Durant uns quants dies tindrem els plafons exposats a l’entrada d’Infantil perquè tots ho pugueu 
veure i us faceu una idea de com ha quedat. 
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Pròxims esdeveniments 

30/04/2015  (19:30 hr) 
Al CCM 
El proper dijous, 3ª 
Xerrada-Taller. 
 
05/05/2015 (20:00 hr) 
A la Sala Multifuncional 
Presentació de la “I Cursa 

del Toro”. 

 
30/04/2015 (20:00 hr) 
Al Cercle Artístic des Born 
(Ciutadella) 
El proper dijous, xerrada 

“Cuidem al Cuidador”. 
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COMISSIÓ DE FORMACIÓ  

La Comissió de Formació us convida a la 
tercera Xerrada-Taller. Serà el proper dijous 
30 d'abril a les 19'30 h al CCM. No us la 
perdeu!. 

 

Recordeu que l'APIMA ofereix servei de 
guarda, a càrrec del Punt d'Estudi. 
 

 
NOTA: El títol de la xerrada no coincideix amb 
la que s'anuncia al full de l'ajuntament, ja que 
per raons de salut d'un dels ponents hem hagut 
de canviar l'ordre de les xerrades. La xerrada 
d'Antoni Cladera es farà el mes de maig. 

 

 

 

 

 

POBLE 

• El dia 5 de maig es farà la presentació 
de la “I Cursa del Toro”. 

                                                                                 

Fins la setmana vinent! 


