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Butlletí setmanal                                         nº 31           

11/05/2015                                     Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, aquesta setmana ve plena d'activitats ! 

Maig calent i humit, fa el pagès ric. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P5 

Els fillets i filletes realitzaran una activitat de tennis dins d’una sessió de 
psicomotricitat. És important que el dia que els toqui vinguin fresquets i amb calçat 

esportiu. 

Els fillets i filletes de P5A la realitzaran dilluns 18 de maig. 

Els fillets i filletes de P5B la realitzaran dimarts 19 de maig. 

 

PRIMER CICLE 

1er  

Els alumnes realitzaran una sessió de tennis dins d’una sessió d’educació física. 

Els fillets i filletes de 1er A la realitzaran dimarts 12 de maig. 

Els fillets i filletes de 1er B la realitzaran dijous 14 de maig. 

 

2on A 

Divendres 15 de maig, aniran d’excursió a casa d’una filleta de la classe. Hi aniran 
a peu, és important que duguin calçat còmode. 

 



   

  Pàgina 2 de 2 
   
 

SEGON CICLE 

4t A 

Dijous 14 de maig, els alumnes de 4t A aniran a realitzar un sessió de fisioteràpia al 
geriàtric, en la que participaran conjuntament avis i fillets. 

 

TERCER CICLE 

5è  

Dimarts 12 de maig, de 9:30 a 11:00, xerrada de la guàrdia civil sobre els perills 
d'Internet. 

5è i 6è 

Divendres 15 de maig, els alumnes de 5è i 6è faran una excursió conjunta al fort de 
Marlbourough. 

 

FAMÍLIES 

Dimecres 13 de maig, a les 19:30, s’oferirà una xerrada a càrrec de la guàrdia civil 
sobre els perills d'Internet, per els pares de tercer cicle que vulguin. 

 

POBLE 

La Creu Roja ens ha enviat informació sobre una activitat de futbol solidari 
programada per dia 17 de maig. L‘entrada costarà 3 euros o la donació d’un 

producte d’higiene.  

 

RECORDEU:  

Tornen a haver polls, així que convé que reviseu el cap dels vostres fills. 

 


