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Butlletí setmanal                                     nº 17                          

19/01/2015                                   Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 

 

Per Sant Antoni pasa de Dimoni !!                                                  

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

A partir d’aquesta setmana els alumnes d’infantil no podran fer Psico, ja que la mestra de 

suport s’ha de fer càrrec de la classe de P4 i no tenim altre suport per poder acompanyar 

als alumnes fins a la sala. 

Com molts de vosaltres  ja sabeu la mestra de P4 s’ha posat de baixa ja que està en la recta 

final de l’embaràs i fins que la Conselleria no enviï la seva substituta no podrem retornar a la 

normalitat. Està previst que aquesta substituta arribi a finals de gener i des del moment que 

sigui aquí reprendrem les activitats . 

6è 

Els alumnes de 6è han programat una sessió de cinema  

per dia 25 de g ener  17’30 h. com sempre a la sala multifuncional. 

 Està previst projectar la pel·lícula TURBO 

CENTRE 

Aquest divendres vam fer la Torrada de Sant Antoni , tots els fillets, els mestres i els pares que 

ens acompanyaven vam poder gaudir del pa amb sobrassada i passar una estoneta tots 

junts al pati de primària, moltes gràcies per la vostra ajuda i la vostra disponibilitat!! 

             

                   

Vos recordam que podeu trobar sa 

nova pàgina web de s’Escola, 

Apima i Comissions: 

 www.ceipmarededeudeltoro.com 

Es un repte portat a terme per varis 

pares, en aquesta web trobareu, 

butlletins, informació de s’apima , 

blogs de classe etc.. 

Enhorabona a totsss !!!!! 

 

http://www.ceipmarededeudeltoro.com/
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RESULTATAS PROVES DE 3r 

Com ja sabeu des de fa uns quants anys la Conselleria passa unes proves acadèmiques als 

alumnes de totes les escoles de Balears. El curs passat per primera vegada es van passar als 

alumnes de 3r de primària. Just abans de les vacances ens van arribar els resultats dels 

nostres alumnes i a partir d’aquest moment comença per a nosaltres la tasca d’extreure’n 

conclusions. 

Val a dir que estem molt satisfets dels resultats ja que estem per sobre de les mitjanes en 

totes les àrees i ens motiva per a seguir treballant en la mateixa línia. No podem fer públics 

els resultats per normativa, però si que us anticipem que els resultats generals estaran a la 

vostra disposició i que els resultats de cada alumne estarà també a disposició dels seus 

respectius pares. 

ROBA EXTRAVIADA 

Us recordem que com sol passar cada any a l’entrada de la                                                                             

nostra escola anem acumulant peces de roba que el alumnes  

deixen per descuit, reviseu els vostres armaris o passeu per                                                                                 

l’entrada que ben segur que podreu recuperar alguna cosa.   

APIMA 

"La Junta de l'Apima vol agraïr en nom propi i en el de l'Ajuntament la col.laboració 

desinteressada de tots els pares i mares durant les celebracions de Nadal, Reis i Sant Antoni.  

 

Així dóna gust fer feina!" 
 

POBLE 

XERRADA, a càrrec de Inmaculada Granell ( Educadora  social ) que parlarà de Resolució 

de Conflictes el proper dia 21 de gener a les 20h a l Centre de Convencions d’es Mercadal. 

CONTACONTES, El nen que sempre s’empipava a càrrec de  Xevi Cor, dijous dia 22 a 

les18h,  a la  biblioteca pública  

EXPOSICÍO dels alumnes  de l’escola de pintura que inauguraren el dia 16 i  romandrà 

oberta els dissabtes de 11 a 13 i els diumenges de 11’30h a 13’30h i de 19h a 21h a ca’n 

Ángel. 

Fins la propera setmana !! 


