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Butlletí setmanal                                           nº 63                         

02/05/2016                                        Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Divendres 6 de maig Portes Obertes - 75 anys 

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL  

P5 

Dimecres els alumnes de la classe de P5 completaran el berenar que duguin de casa 

amb un vas de llet amb xocolati que va sobrar dels campaments. Per això haurien de 

dur de casa un got (millor si és de plàstic reutilitzable) i una cullereta. 

 

PRIMÀRIA 

6è  

Des de l’institut ens fan arribar una convocatòria de reunió informativa per a pares i 

alumnes sobre el curs 2016 -2017 

Lloc: sala d'actes de l'Institut Biel Martí de Ferreries. 

Dia: dijous 5 de maig de 2016 

Hora: 19.30h 

 

Famílies 3r i 6è 

Hem rebut una notificació de la conselleria on ens informen que s’ha aturat 

temporalment tot el procés de les proves IAQSE tant a 3r com a 6è. De moment totes les 

passes (qüestionaris, proves...) queden cancel·lades a l’espera de noves informacions. 
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NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

 

Portes Obertes - 75 anys 

Aquest divendres es celebra la jornada de portes obertes a l’escola. Enguany aquest 

acte agafa un caràcter especial perquè coincidirà amb la celebració del 75è aniversari 

de l’escola. D’aquesta manera aprofitarem per obrir les portes de la nostra escola, 

mostrar les classes i exposar algunes feines que hem fet darrerament i a la vegada 

disfrutarem de les activitats especials del 75è aniversari que hem preparat: 

17.00 Obertura de portes i exposició de treballs a les diferents aules de l’escola 

18.00 Taula Rodona antics mestres 

19.00 Taula Rodona antics alumnes 

AULA 1rB Projecció muntatge de fotos: Escola des Mercadal 75 anys d’història. 

AULA 2nB Projecció vídeo Històries d’alumnes a l’escola. 

AULA 2nB Photocall i racó classe antiga. 

AULA 5è Projecció recull de vídeos antics  

De 17 a 19h els avis de l’esplai prepararàn jocs antics per fer amb els fillets a la Plaça Pare 

Camps. 

 

APIMA  

Quan acabin tots els actes, hi haurà ball i una torrada organitzada per l’APIMA a preus 

populars. 

 

Fins la propera setmana! 


