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Butlletí setmanal                                núm. 123                        

19/03/2018                                    Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

“Més ençà o més enllà, la Quaresma en març caurà” 

  
 
NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P4 

Invitació: Els fillets i les filletes de P4 A i B hem fet un museu a escola. Us convidam a visitar-lo 
dimecres, dia 21, a les 13.30 h. Els que no us vagi bé aquest dia també podreu venir el dilluns 
26 a la mateixa hora. 

P5 

La setmana passada els infants de P5 A i B van participar en un taller de compostatge a la 

classe a càrrec de n'Eva, del Consorci de Residus i Energia. Amb l'ajuda d'un titella i de 

làmines il·lustratives ens van explicar el procés per fer compost i els organismes que hi 

intervenen. Amb lupes vam poder observar (vius) els insectes, larves, etc., que podem trobar 

al compost. Per acabar vam trasplantar una planteta afegint-hi més terra i compost. 

PRIMÀRIA 

6è 

La setmana passada els alumnes de 6è van dur a terme el taller un “Ball d’hormones”, amb 

n’Eulàlia Torrà. 

Darrera reunió de viatge (IMPORTANT!): Dimarts a les 19.30 h tindrà lloc la darrera reunió per 

acabar d’organitzar el viatge a Castellar de n’Hug. 

Atletisme Divertit 

Enhorabona al grup de 6è que ha participat al programa Atletisme Divertit i ha quedat en 3r 

lloc de la classificació. 
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CENTRE 

Activitats darrers dies 
La setmana que ve començaran les vacances de Pasqua i perquè els darrers dies de classe 

siguin més especials hem organitzat les activitats següents. 

 Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 
Sortides  Infantil (P3, P4 i P5): 

Excursió as Grau. 
Preu del bus: 
- Socis APIMA 4,80 € 
- No socis APIMA 6,30  
 
Els alumnes han de 
dur una motxilleta  
amb aigua i berenar, 
roba i sabates 
còmodes per 
caminar, gorra i 
protecció solar 
posada de casa. 
 
4t i 5è: 
Excursió a Santa 
Àgueda. 
Preu del bus: 
- Socis APIMA 3,15 € 
- No socis APIMA 4,20  
 

1r i 2n: 
Excursió a l’ermita de 
Ferreries.  
Preu del bus: 
- Socis APIMA 3,15 € 
- No socis APIMA 4,20  
 
3r: 
Excursió al Toro a 
peu. Cada alumne 
ha de dur de casa 
una armilla 
reflectora. 

 

TALLERS, 
CONTACONTES I  
BOTI-BOTIS AL PATI 

Els alumnes de 1r, 2n 
i 3r aniran a les 
classes d’infantil als 
ambients que tenen 
muntats a les seves 
aules. 

Els alumnes de P4 i P5 
aniran a fer tallers a 
primària. 
 
Els alumnes de 4t i 5è 
aniran a les classes 
d’infantil als 
ambients que tenen 
muntats a les seves 
aules. 

Els alumnes de P3, P4 i 
P5 tindran el 
contacontes 
En construcció, a 
càrrec de Gemma 
Moll. 
Preu: 1 € per alumne 
 
Al pati de l’escola 
muntarem boti-botis, 
jocs esportius inflables 
i racó de patinets.  
Hi aniran els alumnes 
des de 1r fins a 6è. 
Preu: 1 € per alumne  
 

Els alumnes de 6è seran de viatge de fi de curs. 
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APIMA 

Més avall us feim arribar l’oferta d’activitats del Punt d’Estudi per a les vacances de Pasqua, 

amb reducció de preus per als socis de l’APIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins a la setmana que ve! 


