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Butlletí setmanal                                            nº62                        
25/04/2016                                         Es Mercadal                 

 

CEIP Mare de Déu del Toro  

 

Comencem la setmana amb premis, finalistes i 

mencions especials dels nostres petits, després d’un 

cap de setmana de llibres, dracs i roses. 

 

 

 

 

CENTRE 

Avui hem celebrat l’entrega de premis del X è concurs de narració curta. 

Ens agradaria felicitar novament a les guanyadores, finalistes i als alumnes que han rebut la menció 

especial del certamen d’enguany; 

3r A. Guanyadora: Núria Triay       Finalista: Paula Anglada    Menció Especial: Carla Cardona 

3r B. Guanyadora: Carme Riera    Finalista: Jordi Barber       Menció Especial: Víctor Mascaró 

4t A. Guanyadora: Luz Lacuadra   Finalista: Jordi Moure       Menció Especial: Gibet Villalonga 

4t B. Guanyadora: Alba Gomila     Finalista: Pau Mercadal    Menció Especial: Toni Pons 

5è. Guanyadora: Nina Pons          Finalista: Júlia Fernández    Menció Especial: Sergio Pérez 

6è. Guanyadora: Neus Pons         Finalista: Paula Pons        Menció Especial: Ruby Martín 

 

També volem agrair a les membres del  jurat la seva feina desinteressada i la seva tasca en col·laboració 

amb l’escola. 

Enguany el jurat ha estat format per: Anna Maria Ticoulat, Magdalena Pons, Mandi Pons i Noèlia Moll. 

Moltíssimes gràcies per la vostra tasca! 

 

 

Festa Xerra i Xala 

La revista local des 

Mercadal Xerra i Xala, 

dissabte 30 d’abril, celebra 

els seus 20 anys amb un 

munt d’actes a partir de les 

12 del migdia a la plaça 

Pare Camps. Us deixem el 

cartell perquè us animeu a 

participar-hi! 
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HORT ESCOLAR 

Us deixem una foto de l’hort escolar. Aquests dies està esplèndid! Moltes classes de l’escola hi van 

setmanalment, i tots els alumnes de l’escola hi aniran almenys un cop al curs a fer-hi una visita i a dur-hi 

les restes de fruita que recollim a l’hora del pati per deixar-les dins el  compostador. 

 

 

 

 

ESCOLA D’ESTIU 

Estimades famílies: Aquesta setmana se vos entregarà l’inscripció de s’escola d’estiu. Com a novetat, 

hem aconseguit unificar les dues escoles d’estiu, enguany Biosport i Punt d’estudi, sumaran esforços 

perquè els nostres fills passin unes vacances de dalt de tot.  

Afegir que a part de l’horari establert, Punt d’Estudi oferirà servei de guarda, tant de 7 a 8, com a partir 

de les 14 H. 

Si feu el pagament abans de dia 31 de maig, vos beneficiareu del 10 % de descompte (5% Apima + 5% 

Biosport/Punt d’Estudi). 

 

 

 

 

Fins la propera setmana! 


