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A l’octubre és temps de bunyols

NOTÍCIES D’AULA

INFANTIL

P3

Us recordem que el proper dimarts dia 24 d'octubre a les 17 h es realitzarà la reunió pedagògica de P3 a
l'aula de referència del grup.

També aprofitem per anunciar-vos que els fillets i filletes de P3 ja tenim nom per a la nostra classe, som la

classe dels Cotxes.

PRIMÀRIA

3r

Divendres dia 27 d’octubre els alumnes 3r faran una Ruta Saludable pel poble. Activitat emmarcada dins el
programa “Activitat física i salut”

CENTRE 

La propera setmana, segurament començarà el programa de fruita bona a les escoles. Cada dijous la 
Conselleria reparteix fruita a totes les escoles que ho hagin sol·licitat.

Bunyolada

Dia 31 d’octubre celebrarem la bunyolada de Tots Sants a l’escola. Com ja fa uns anys els alumnes de 6è,
acompanyats d’avis i àvies o familiars, elaboraran els bunyols per als alumnes de l’escola que en vulguin
comprar i els beneficis seran per al viatge d’estudis que estan començant a preparar. Ja us informarem de
com s’organitzarà.

POBLE

Biblioteca Pública des Mercadal: Pirates a la banyera!
26.10.2017 - 18 h   L'Hora del Conte, amb Núria Clemares

La Berta voldria ser pirata!!!. Amb la seva imaginació inventa les històries que més li agraden a ella, les de 
pirates!!!!, i totes passen en un mar tan petit tan petit que hi cap dintre de casa. Però el mar té molts perills i 
la Berta haurà de salvar els seus estimats amics del naufragi segur. A l’abordatge!!!!

Fins a la setmana que ve!
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