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Butlletí setmanal                                           nº 2                         

16/06/2014                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, aquest és el darrer butlletí del curs 

2013-2014, aprofitam l’ocasió per desitjar-vos que passeu un 

estiu ben divertit.                                                                   

F I N S   E L   S E T E M B R E  !!!! 
 

NOTÍCIES D’AULA 

P3  

Dilluns-16 rebran la visita dels alumnes de P2 de l’escoleta.  

Dijous-19 excursió a Cala Galdana de tots els grups d’infantil.  

(Preu 2,80€ socis APIMA/3,70€ no socis). Han de dur el banyador i la 

crema solar posats de casa. Totes les seves coses han de dur el nom 

posat.      

Divendres-20  berenar  conjunt   d’infantil    com   a   comiat. Cada 

alumne ha de dur alguna cosa salada per compartir. Per exemple,  una 

coca salada o pizza petita, un paquet de galetes salades… Cada infant 

ha de dur la seva aigua. 

 

P4  

Dijous-19 excursió a Cala Galdana de tots els grups d’infantil.  

(Preu 2,80€ socis APIMA/3,70€ no socis). Han de dur el banyador i la 

crema solar posats de casa. Totes les seves coses han de dur el nom 

posat 

Divendres-20  berenar  conjunt  d’infantil  com   a   comiat. Cada alumne 

ha de dur alguna cosa dolça per compartir. Per exemple, un púding 

petit, un paquet de galetes dolces petit… Cada infant ha de dur la seva 

aigua.     

 

P5  

Dijous-19 excursió a Cala Galdana de tots els grups d’infantil.  

(Preu 2,80€ socis APIMA/3,70€ no socis). Han de dur el banyador i la 

crema solar posats de casa. Totes les seves coses han de dur el nom 

posat 

Divendres-20  berenar  conjunt   d’infantil com a comiat. En aquesta 

ocasió no han de dur menjar. Els alumnes de P3 i P4 els convidaran a 

berenar ja que és el seu darrer dia a Educació Infantil. Cada infant ha de 

dur la seva aigua. 

 

 

Pròxims esdeveniments 

17/06/2014 

PORTES OBERTES DE 18-20 

HORES. Trobareu més 

informació a l’apartat de 

Notícies de l’escola. 

 

20/06/2014 

FESTA FINAL DE CURS. 

També trobareu més 

informació a Notícies de 

l’escola. 

 

 

Recordar que tots els 

alumnes que van a la 

piscina, a la platja o a 

navegar han de dur: 

banyador, tovallola, roba 

de recanvi, gorra, crema 

solar, a més del berenar i 

l’aigua com cada dia. 
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PRIMER  

Dimarts-17 tots els alumnes de primer cicle (1r i 2n) aniran a la piscina. 

 

SEGON 

Dimarts-17 tots els alumnes de primer cicle (1r i 2n) aniran a la piscina. 

TERCER 

Dimarts-17 A la jornada de portes obertes, hi haurà una representació de 

titelles en anglès (Puppets). Serà a les 18,30 a l’aula de 3rA i a les 19,30 a 

l’aula de 3rB. 

 

QUART 

Dilluns-16 Els alumnes de 4t fan una obra de teatre a la sala 

multifuncional. Es titula “La lletra amb somni entra”. Hi haurà dues 

representacions, una a les 9,30h i l’altra a les 10,15h. Gairebé tots els 

grups de l’escola aniran a veure-la, des de P4 fins a 5è. 

Dimecres-18  Aniran a la piscina. 

 

CINQUÈ  

Dijous-19 Aniran a la piscina. 

 

SISÈ 

Dilluns-16 Els dos grups de 6è fan una visita a l’IES Biel Martí de Ferreries. 

L’ajuntament paga l’autobús.  

Dimecres-18 El grup de 6è B van a navegar al CN de Fornells.  

(Preu 2,80€ socis l’APIMA/3,70€ no socis). 

Dijous-19 Els dos grups aniran a la piscina. 

 

 

NOTÍCIES DE L’APIMA 

L’APIMA té el gust d’informar a tots els seus socis que ha recuperat la 

major part dels diners que li havien sostret. 

 

 

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

17-06-2014  Portes obertes!!!! 

Totes les famílies podeu visitar l'escola entre les 18 i les 20h. 

Podreu entrar a les aules i veure algunes de les feines que s'han fet. Com a novetat, enguany també 

podreu visitar l'aula d'anglès, on podreu veure els projectes que han treballat els grups de 4t, 5è i 6è. 

 

 

 

 

Esdeveniments al 

poble 

19/06/2014 

Actuació acordió i Banda 

Jove  

Carrers centrals 19:00 h 

 

22/06/2014 

Festival de Dansa  

Sala Multifuncional 19:30 h 

 

23/06/2014 

Foguera Sant Joan 

Plaça Constitució 21:00 h 

 

MATRÍCULA ESCOLA INFANTIL 

ARC DE SANT MARTI. Curs 

2014-2015 

Inscripcions: del 16 al 20 de 

juny a la mateixa escoleta. 
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20-06-2014 Festa de final de curs. 

Esteim finalitzant el curs 2013/14 i per primera vegada la comissió de festes, juntament amb APIMA i 

escola, organitza la festa de fi de curs dels nostres filles/es, que serà dia 20 de juny a les 19:30h. 

Com cada any, vos demanam la vostra participació,  vos agrairíem duguéssiu coques dolces, salades, 

púdings, truites o la vostra especialitat, preferiblement tallat des de casa. L´APIMA aportarà la beguda i 

els gelats. Ho podeu entregar a partir de les 19:15h al pati d´infantil (aules pop). 

Enguany com a novetat, per evitar les aglomeracions dels anys anteriors i per afavorir que els nostres 

fills/es puguin gaudir de la bereneta, es repartiran quatre tiquets per fillet/a, que inclouen beguda i 

menjar. Els tiquets de menjar, els podreu entregar a la barra, on us donaran un plat amb les pastes que 

us vénguin de gust i el tiquets de beure a la barra situada al pati de primària. 

 

 

Aquest any el tema és LA MOVIDA MADRILEÑA. 

Vestimenta que han de dur els alumnes: 

- P3: Han de venir vestits de turistes (millor si van un poc estrafolaris). Per exemple: calcetins i 

xancles o sabates obertes d'estiu, bermudes, camisa estampada de flors o similar, capell de 

tela o palla, gorra, ulleres de sol, ... 

- P4: Ulleres de sol, calçons pitillo o leggins de color llis, camiseta estreta de color llis, sabates 

tapades tipus "victoria". 

- P5: Els fillets: camiseta, texans, calcetins blancs. Les filletes: camiseta, faldeta, calcetins 

blancs. 

- 1r: Camiseta blanca i calçons texans. Les filletes poden venir un poc maquillades i amb una 

coa. Els fillets amb clenxa engominada i una corbata o corbatí. 

- 2n: Fillets: camiseta blanca màniga curta o tirants, calçons curts texans o d'un color fosc, 

pentinats tipus pop-rock dels 80 (punky, gomina...). Filletes: camiseta blanca màniga curta o 

tirants, faldeta curta (no importa el color), pentinades amb cues a la banda o altes... amb 

flocs, gomina... i un poc maquilladetes. 

- 3r: Calçons curts o falda, i una camiseta llisa d'un color alegre, sabates còmodes, i pentinats 

de l'època: recollits, gomina, llaços, etc..., i un poc maquillats si volen. 

- 4t, 5è i 6è: Ho duran apuntat a l'agenda 
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TIL 

Per al curs que ve tenim previst seguir fent les matemàtiques en castellà (ja serà a tots els nivells 

de primària) i l'educació artística (plàstica i música) en anglès. No sabem segur si la Conselleria 

ens ho aprovarà, sembla que pretenen que facem més àrees en castellà. El claustre de 

mestres de l'escola consideram que és un projecte poc fonamentat pedagògicament, el qual 

no recolzam, però l'aplicarem ja que la normativa ens hi obliga. 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT: 

Com molts ja sabeu, l'escola ja fa anys que s'adhereix al programa de reutilització de llibres de 

text que promou la Conselleria. Enguany ens donen 17€ per cada alumne de primària. Hem 

acordat adherir al programa tots els alumnes de 1r a 6è, sense que les famílies hagin de fer 

cap aportació econòmica, i amb els diners comprarem els llibres de text d'anglès de tots els 

nivells. Seria el Class Book, que és un llibre reutilitzable, i podrà quedar a l'escola per a propers 

cursos. Les famílies podreu comprar la resta dels llibres el mes de setembre, a través de l'APIMA, 

com el curs passat. 

 

 

BANC DEL TEMPS 

Per formar part del banc del temps, s’ha d’omplir un full d’inscripció que el podeu sol·licitar al 

correu electrònic seguent: bancdeltempsdesmercadal@gmail.com 

Trobareu més informació a l’escola el capvespre de portes obertes. 
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