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NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

P5 

Les tutores us demanen que dugueu els mitjons de psicomotricitat i el “babi”. 

També heu de dur un paquet de mocadors i un de tovalloletes. 

També us volen dir que ja us podeu apuntar per fer l’activitat en família. 

 

PRIMÀRIA 

1rA  

La reunió de la classe de 1rA tindrà lloc aquest dimecres 21 a les 18.30h 

2nB  

Per aquells qui encara no ho sabeu, na Roser Martín, la tutora de 2nB està de 

baixa per malaltia i durant aquestes setmanes, fins que no es reincorpori, tenim 

una substituta que es diu Maria Castro.  

3r  

Les reunions per les famílies de 3r A i 3r B es faran el mateix dia: 

dimarts 20:  3r A: a les 18.30h    3r B: a les 18.00h 
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CP Mare de Déu del Toro 

Ja comença la segona quinzena d´octubre i aquestes són les 

activitats planejades per a aquesta setmana ! 

Quan l´octubre va a la fi, tots els ocells d´hivern ja són aquí. 
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6è  

Per tal de començar a parlar del viatge de fi de curs i organitzar totes les activitats 

que l’envolten, es convoca una reunió de famílies dilluns 26 a les 20.00h. 

Finalment dimarts vam poder fer l’excursió pel camí de cavalls… Vam caminar 

entre Binimel·là i Cavalleria, i tot i que ens va ploure un poc, ens ho vam passar 

molt bé i en Toni Melià ens va explicar tot el que anàvem trobant… Encara alguns 

van nedar i tot… amb pluja!!! 

 

CENTRE 

 
L’altre dia vam anar amb en Pepe a recollir els cacauets. A classe els hem assecat i 

els volem torrar… si tot surt bé els vendrem al proper cinema i els podreu tastar… 

Correu que n’hi ha pocs! 

Ja hem començat les activitats de recollida de doblers pel viatge de fi de curs de 

6è, i vos volem donar les GRÀCIES per col·laborar… va ser una sessió de cinema, i 

va resultar un gran èxit de gent i coques… i en vindran més… vos hi esperam! La 

propera activitat serà la bunyolada (dia 30 d’octubre) i un cinema per Tots Sants 

(dia 2 de novembre). Ja vos ho anirem confirmant. GRÀCIES DE NOU. 

 

 

POBLE 
 

Us passem informació que des de diferents entitats ens han fet arribar amb ofertes 

d’activitats per als vostres fills. 

 
Associació d’artistes Punt@rt: Cursos de pintura. Infantil i adolescents 2015 

Telèfon informació: 626799163 

Email: tofulgomila51@gmail.com 

Poliesportiu: 

Des del poliesportiu ens han fet arribar la informació dels cursos de ZUMBA KIDS, que 

es faran dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30h destinat a fillets i filletes de 9 a 14 anys. 

També ens informen que hi haurà jornada de portes obertes els dies 26 i 28 

d’octubre i que hi ha nous horaris de Zumba adults.  


