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Butlletí setmanal                                                               nº40                        

13/10/2015                                                         Es Mercadal                 

 

 

CP Mare de Déu del Toro 

 

Després d’aquest cap de setmana més llarg (amb el festiu de la 

Hispanitat) comencem la setmana amb força i energia. 

 

NOTÍCIES D’AULA 

  

INFANTIL 

P4 

Ja hem començat el projecte de “convidem a les famílies”  

que consisteix en què cada dijous, a les 12 h, ve un familiar d’algun alumne nostre a l’aula i 

ens ensenya alguna cosa que sap fer: sonar un instrument, explicar un conte, elaborar una 

recepta de cuina... 

Ja us podeu apuntar a la graella que trobareu al taulell de la classe i reservar el vostre dia!! 

Animau-vos!! 

A P4, també necessiten un paquet de tovalloletes i una capsa de mocadors que cada alumne 

ja pot dur.  

  

TERCER CICLE 

5è  

El pròxim dimarts a les 17 h, tindrà lloc una reunió de famílies enfocada a explicar el treball i 

les dinàmiques que es duran a terme amb el grup durant el curs. Aquesta reunió serà 

conduïda per na Dolors Lafarga de L’EOEP, i que també serà la persona que dirigirà les 

dinàmiques de grup amb els alumnes. 
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CENTRE 

Aquest divendres els alumnes de 1r, 2n, i 3r han assistit a la presentació del conte 

guanyador del premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2015 titulat “Quin 

Cacau!!” i escrit per l’escriptora des Mercadal na Sílvia Pons Seguí. Il·lustrat pels alumnes 

que ara fan 3r de la nostra escola. 

 

En aquest esdeveniment l’ajuntament també ens ha fet entrega per cada alumne de 

l’escola d’un exemplar del conte, esperam que xaleu llegint-lo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ!! 

Des de fa un temps anem observant com a part del mobiliari de pati de l’escola es va 

deteriorant, principalment perquè no se’n fa un bon ús. Durant l’horari escolar mestres i 

alumnes intentarem que es respectin les normes i que utilitzin el mobiliari amb propietat. 

Però és fora de l’horari escolar que demanem la vostra col·laboració, quan els patis estan 

oberts i es pot entrar des de la plaça, hauríem de recordar que no ens podem penjar de 

les porteries (ja estan en prou mal estat) ni tirar clovelles de pipes, ni deixar fems per 

terra, ni pujar a les reixes de les finestres... l’escola és de tots, i la cuidem entre tots. 

 


