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Butlletí setmanal                                  núm. 140                        

29/10/2018                                     Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

De  Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir. 

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

ELS NOSTRES PADRINS I PADRINES 

Divendres passat vam engegar el projecte de Els nostres Padrins i Padrines. 

Aquest projecte es realitza entre els fillets i filletes de 4t (padrins/es) i els fillets i filletes de P3 

(fillols/es). 

Els padrins i padrines, escollits de manera aleatòria, cuidaran, acompanyaran, jugaran... amb 

els seus fillols/es al llarg de tot el curs, a través d'activitats puntuals. 

Aquesta experiència permet  fomentar vincles entre l'alumnat i compartir una relació d'amistat 

i afecte. 

La intenció és que s'acabi creant un lligam de confiança i respecte que perduri al llarg dels 

cursos. 

 

CENTRE 

FRUITA A L’ESCOLA 

Com ja fa uns anys l’escola participa en un programa de fruita a l’escola. Cada setmana, 

aquest curs és el dimecres, rebem una peça de fruita per a cada alumne. La setmana que ve 

però no en duran! 

BUNYOLADA DE TOTS SANTS 

Dimecres dia 31 d’octubre els alumnes de 6è, acompanyats per avis i àvies, faran bunyols per 

a tots els fillets i filletes que en vulguin. 

Cada fillet o filleta que en vulgui ha de dur 1 €. Els euros els recollirà cada tutor o tutora. Ens els 

menjarem durant el temps de pati. 
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TEATRE 

Dia 6 de novembre hi ha una obra de teatre matinal que l'Ajuntament subvenciona. Les obres 

es faran a la Sala Multifuncional. 

A  les 9.30 h sessió per infantil, juntament amb els de l'escoleta. 

Obra: El caragol i l'herba de poliol. 

A  les 12.00 h sessió per primària, amb els alumnes de primària de Fornells. 

Obra: El Sr Modest. 

CINE 

Dia 4 de novembre tornarem a fer cinema. Pel·lícula per concretar i entrada a 1 €  a benefici 

del viatge de 6è. En sortir podreu comprar coques per fer la bereneta. 

 

LOTERIA DELS ALUMNES DE 6è 

Aquest és el nombre que tenim, si en voleu comprar podeu passar per l’escola 

 

 

 

 

Fins a la setmana que ve!  

RECORDEU: 

Dijous dia 1 i divendres dia 2 de novembre NO HI HA ESCOLA 


