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Pròxims esdeveniments 

15/10/2018 

Avui  reunió escola  

matinera 19.00 h 

 

 

 

 

CP Mare de Déu del Toro 
 

 

 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P3 

Us informam que el proper dimecres dia 17 d'octubre, a les 19 h farem la reunió d'aula. En 

aquesta reunió us explicarem els aspectes pedagògics d'enguany i els projectes que 

realitzarem al llarg del curs. És important que hi assistiu. Us hi esperam! 

També us volem informar, tal i com ja us han contat els vostres fills/es, que ja tenim el nom de 

l'aula escollit. Aquest curs serem la classe dels PIRATES! 

 

PRIMÀRIA 

6è 

Dia 18 d’octubre els alumnes de 6è aniran pel camí de Lanzell . La sortida s’emmarca dins el 

tema Elements del paisatge i aniran acompanyats del professor responsable del Camp 
d’Aprenentatge de Cavalleria. 

 

CENTRE 

Avui dilluns a les 19.00 h  hi haurà una reunió d’Escola matinera. Serà a una de les aules 

prefabricades. Veniu a informar-vos!!!!! 

Recordem que, segons la normativa actual de drets d’imatge, no es poden fer fotos als  

alumnes  dins el recinte escolar en l’horari de classes i patis. 

Dijous dia 11 a les 12 h vam fer un minut de silenci per recordar les víctimes de les inundacions 

de San Llorenç des Cardassar de Mallorca. 

 

Butlletí setmanal                                   núm. 138                         

15/10/2018                                       Es Mercadal                 

 

Octubre, octubret, s'enduu la calor i ens porta el fred 
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AGRAIMENTS 

L’Apima, vol agrair a l’Ajuntament des Mercadal, l’aportació del boti-boti del dia de la 

presentació del nou curs i comissions. 

També vol agrair als pares que es van decidir a apuntar-se a les comissions (com ja sabeu ens 

fa falta gent nova que aporti idees noves) i com no, a tots els pares que s’han apuntat per 

ajudar a la comissió de festes.  GRÀCIES A TOTS!!   

Aquesta setmana s’ha fet el relleu de part dels membres de l’Apima. Na Núria Febrer, na 

Marian Martí, en Moi Garcia i na Marta Cabrero deixen l’Apima, que no les comissions.  

Moltes gràcies per la feina feta i l’absoluta dedicació. 

Donam la benvinguda als nous membres que són: en José, na Meli, na Joana, n’Ester i 

n’Adrian. Bona feina!!!! 

 

Fins a la setmana que ve! 


