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Butlletí setmanal                                                      nº 69 

13/06/2016                                                   Es Mercadal 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Estem a la recta final del curs i preparant la festa cloenda, així 
que poseu atenció que aquest butlletí ve ple d’informació ! 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Aquesta setmana ens divertirem amb els  DIVERTALLERS que farem divendres ! 

El matí de 9:00 a 11:00 xalarem amb els diferents tallers que tindrem muntats al pati de 

Xarangues. Seran molt divertits i hi haurà qualque sorpresa ! 

Com que ens embrutarem i banyarem un poc, és necessari que duguin el banyador i la 

crema solar posats de casa i dins la motxilla, una gorra, una muda de roba interior de 

recanvi i una tovallola. Recordeu que tot ha de tenir el nom posat i que heu de dur el 

berenar i l’aigua com cada dia ! 

P3  

Vestuari festa final de curs: 

- Capell de palla ( si en teniu i en volen dur ). 

- Camiseta d’un color llis ( millor si és de tirants, sinó de màniga curta ). 

- Calçons curts d’un color llis. 

- Sabates còmodes ( tipus “Victoria” però si no en teniu, poden ser les que tingueu ). 

P4 

Per la festa de final de curs, han de venir vestits amb una camiseta blanca i calçons o 

falda curta. A més han de dur un capellet i unes ulleres de sol.  

P5  

Qui vulgui ja es pot apuntar a l’entrevista i entrega de l’informe de final de curs. Trobareu 

la graella al suro de la classe. 

Pel que fa al vestuari per la festa de final de curs, els fillets han d’anar amb texans i 

camiseta blanca i les filletes amb falda texana i camiseta negra. 
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1r  

Recordeu que divendres dia 17 els alumnes de 1r aniran d’excursió a la platja. Aniran a 

Cala Galdana o a Son Parc, en funció del vent que faci. Teniu tota la resta d’informació a 

les agendes dels alumnes. 

3r i 4t 

Divendres 17 aniran a la PISCINA a refrescar-se i jugar una estona. 

4t B 

Dimecres 15 els alumnes de 4tB presentaran l’obra de teatre que han preparat tan bé. 

Durant el matí la representaran pels alumnes de l’escola, i al capvespre hi haurà una sessió 

a les 20:00 h a la sala multifuncional per les famílies que vulguin venir. 

5è i 6è 

Enguany tornarem a participar a l’activitat Mar i Vela a Ses Salines de Fornells, els alumnes 

de 5è hi aniran dimecres 15 i els de 6è divendres 17. Segur que xalaran moltíssim! El preu del 

bus quedarà pagat amb el romanent que queda de material, per tant, no s’ha de pagar 

res, serà gratuït! 

6è 

Dilluns 20 de juny els alumnes de 6è visitaran l’Institut Biel Martí de Ferreries, hi aniran a fer el 

matí sencer, allà els explicaran moltes coses importants i veuran l’Institut on aniran l’any 

que ve! Ja els queda molt poquet a l’escola... 

FESTA DE FINAL DE CURS - APIMA 

Estem finalitzant el curs 2015/2016 i l’escola, juntament amb la comissió de festes de 

l’Apima, organitza la festa de fi de curs dels nostres fills/es, que serà dimecres dia 22 de juny 

a les 19:00h. 

Com cada any, us demanem la vostra participació, vos agrairíem duguéssiu coques 

dolces, salades, púdings, truites o la vostra especialitat, tallat des de casa i millor en plats 

de cartró, plàstic o alumini. Hem pensat que per distribuir millor el tipus de menjar, els grup 

encarregats de dur DOLÇ seran: P3A, P3B, P4 i P5 i els grups encarregats de dur SALAT 

seran: 1rA, 1rB, 2nA, 2nB, 3rA, 3rB, 4tA, 4tB, 5è i 6è. 

 

Es convoca Assemblea de Comissions per divendres 17 a les 19:30h al CCM des 

Mercadal. Us convidem a que vingueu, per conèixer la feina que han dut a terme les 
diferents comissions. Hi haurà servei de guarda i acabarem amb una petita bereneta. 

 

Fins la propera setmana ! 


