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Pròxims esdeveniments 

19/09/2016 

Contacontes “La cançó 

de les balances” 

18:00 

Biblioteca Pública des 

Mercadal 

23/09/2016 

Excursió Camí de Cavalls 

4rt, 5è i 6è 

27/09/2016 

Assemblea general de 

Centre i reunions d’aula 

19:00 

 

 

 

 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

ATENCIÓ FAMÍLIES!   Si teniu tricicles, patinets, bicicletes... que ja no emprin els vostres fills/es, us 

agrairíem que els duguéssiu a l’escola per utilitzar-los amb els infants d’EI a l’hora de pati. Moltes 

gràcies!!!  

 

P4 i P5 

Necessitem que dugueu a classe: 

 1 paquet de tovalloletes humides. 

 1 capsa de mocadors de paper. 

 La bata de pintar. 

 Els calcetins de psicomotricitat. 

 

PRIMÀRIA 

4t, 5è i 6è 

Tots els alumnes de 4t, 5è i 6è anirem d’excursió pel Camí de Cavalls el proper divendres dia 23 

de setembre. Partirem i tornarem de Binimel·là i arribarem fins a Pregonda. 

 

 

Butlletí setmanal                                     núm. 71                         

18/09/2016                                      Es Mercadal                 
 

 

Tot l’equip de la comissió del butlletí us desitgem un molt 

bon inici de curs! Com cada any us anirem informant cada 

setmana dels esdeveniments més importants que ocorren a 

la nostra escola.  
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Poden dur banyador i tovallola, si fa bon temps encara nedarem. 

 

Preu del bus: 

-Socis APIMA: 3 € 

-No socis APIMA: 4€  

 

CENTRE 

Assemblea de Centre. El dimarts 27 de setembre celebrarem l’Assemblea anual de centre, on us 

presentarem l’equip de mestres. Aquesta tindrà lloc a les 19h a la mateixa escola i després es 

realitzaran totes les reunions d’aula amb els tutors corresponents.  

Hi haurà servei de guarda per part del Punt d’Estudi. 

En acabar l’APIMA convida a un refresc a tothom. No hi falteu!!! 

 

BUTLLETÍ ESCOLA 

Com el curs passat, i per reduir el nombre de fotocòpies que fem setmanalment, tenint en 

compte l’ús generalitzat que en fem de mòbils i tauletes,  si voleu podeu rebre el butlletí només 

en format digital a través del vostre correu i no en paper. A més també el podeu consultar a la 

pàgina web de l’escola ceipmarededeudeltoro.com  

Si us interessa rebre el butlletí només a través del correu electrònic ompliu la butlleta i entregueu-

la  al tutor/a del vostre fill/a. 

 

Fins la propera setmana! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

M’interessa rebre el butlletí només en format digital 

Nom de l’alumne………………………………………….……………………… 

Correu electrònic………………………………………………………………….. 


