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Butlletí setmanal                                           nº33 

25/05/2015                                      Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Darrera setmana del mes de maig, comença la recta final 

del fi de curs! 

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

 

P3 

 

Dimarts 26 els fillets de P3 aniran d'excursió a Ses Ramones 

 

P5 

Els fillets i filletes de P5 han preparat una obra de teatre i dijous 28 de maig ens la presentaran. Durant el 

matí hi haurà un passi pels alumnes de l’escola i a les 20h del capvespre hi haurà una segona 

representació per les famílies. Les dues representacions es faran a la sala multifuncional.  

VESTUARI: A partir de dilluns podreu dur la roba que s’hauran de posar per fer l’obra, marcada amb el 

nom i dins d’una bossa. 

Per la representació de dijous matí les tutores vestiran als fillets. Al migdia retornaran la roba perque al 

capvespre vinguin ja vestits de casa. Així, els fillets de P5 han de ser a les 19.45h al teatre ja vestits. 

Les tutores han pensat organitzar una bereneta per tal que els infants facin un mosset després de 

l’actuació, a l’entrada de la sala multifuncional. Per això us demanem que dugueu alguna cosa per 

compartir. Basta que ho dugueu quan vingueu al teatre. Hi haurà una llista per apuntar-se a l’edifici 

d’Educació Infantil. 

 

Aquestes setmanes hem realitzat activitats de tennis. Us deixem unes fotos per compartir amb vosaltres, 

unes quantes imatges dels moments més divertits. 

   

 

ACTIVITATS PROGRAMADES 

- P3  excursió a Ses 

Ramones (dimarts 26) 

- P5  obra de teatre (dijous 

28) 

- 5è i 6è  taller de 

coreografia (dimarts 26) 
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PRIMÀRIA 

  5è i 6è 

Els al·lots i al·lotes de tercer cicle realitzaran un taller de coreografia dimarts 26.  

 

 

ESCOLA 

  COOPERACIÓ 

Els passats 8 i 9 de maig els alumnes de l'escola vam fer una exposició de materials sobre l'equitat de 

gènere a Ca n’Àngel. Aquests materials els havien realitzat els alumnes de cada curs amb l'objectiu de 

treballar les desigualtats malauradament encara existents entre gèneres. Es van exposar i amb l'ajuda 

dels alumnes també es van explicar al públic que ens va visitar. Ara aquests treballs viatjaran a 

Nicaragua i allà els nostres amics de Las Trojas també els podran utilitzar i fer les seves reflexions. 

 

 

 

  APIMA 

 

L’Apima informa que s’ha negociat amb l’empresa que organitza l’Escola d’Estiu una ampliació del 

termini de pagament inicial amb descompte del 10 %, que ara arribarà fins a final del mes de maig. Tots 

aquells que hagin pagat aquells dies sense descompte poden passar per les oficines del Poliesportiu 

Municipal i rebran el reembors d’allò que han abonat de més. 

També recordem que l’empresa que gestiona el servei admet que se’n fraccioni el pagament del 

mateix, mentre aquest s’hagi abonat per complert en el moment de començar el període contractat 

(per exemple, es pot contractar 2 mesos i pagar el segon mes una vegada finalitzat el primer). 

Cal tenir present que al fraccionar el pagament, tot allò abonat a partir de dia 1 de juny no gaudirà del 

descompte del 10 % que s’aplica el mes de maig. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fins la setmana vinent!! 


