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Butlletí setmanal                                          nº 16                         

12/01/2015                                       Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Esperem que hagueu tingut unes bones vacances de Nadal !! 
Amb l’any 2015 ja encetat, us volem seguir informant de tots 
els esdeveniments que es duran a terme aquesta setmana.                                                    

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Hem començat un nou trimestre amb moltes ganes de retrobar-nos i molta il·lusió per seguir jugant, 

aprenent, coneixent-nos...  Us  volem comentar una sèrie d’informacions: 

� Han vingut els reis a l’escola !! Els darrers dies abans de Nadal, cada grup vam elaborar una 

carta que vam donar al patge de ses majestats els Reis Màgics d’Orient !!! I com que hem estat 

molt bons fiets i fietes... ens han deixat molts i fantàstics regals !!!!  

� Ja tenim la cuineta pels tallers !! Volem agrair a tots/es que ens heu ajudat, aportant i facilitant-
nos material i estris, i especialment agrair al papà de n’Àngel, fuster, i al papà de na Paula, 

fontaner, la seva feina... Moltes gràcies !   

 

P4 

Hem acabat les capses de mocadors! Els que encara no n’han duit les poden anar portant aquests 
dies. Gràcies!  

  

RECORDEU:  

� És molt important que  retorneu el resguard de  les notes dels informes !!! 

� Han començat les classes i també la psicomotricitat. Penseu a retornar els calcetins i venir 
amb roba còmode i sabates fàcils de llevar i posar  pels propis infants (amb velcro, sense 
cordons, amb cremallera...) 

� Recordeu a dur el babi per poder tornar a fer activitats plàstiques i/o altres sense passar pena 
d’embrutar-nos la roba. 

� Penseu que els fillets/es cada dia han de dur el seu bòtil d’aigua. 
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PRIMARIA 

Viatge de 6è 

Just abans de començar les vacances els alumnes 
van rifar la panera de productes nadalencs, i va sortir 

premiat el nombre 2918, la persona afortunada va 
resultar ser na Dolores de s’Estància des Peu del Toro. 

Enhorabona! 

 

CENTRE 

El proper dia 16 de gener amb motiu de la festa de Sant Antoni farem com cada any una torrada al 
pati de la nostra escola per berenar, l’escola hi posarà la sobrassada i els alumnes que en vulguin  han 

de dur el seu panet ja tallat de casa. Aquells alumnes que no els agradi o que no puguin menjar 
sobrassada poden dur el seu berenar com cada dia. 

L ‘Apima ens ajudarà torrant la sobrassada i fent possible aquesta activitat. 

 
POBLE 

Divendres dia 16 els alumnes de 6è a la Torrada de sobrassada que organitza l’Ajuntament vendran 

coques dolces per recaptar fons per al viatge de final de curs. 

NADAL 

Aquí teniu una petita mostra de les activitats que vam fer a finals de desembre, el recital de nadales, 

la visita del Patge als alumnes d’infantil, i que com cada any ens va servir per tancar el trimestre que 
finalitzava. 

 

 

   

 


