
 
 

Butlletí setmanal                                                  núm. 75 
17/10/2016                                                    Es Mercadal 

 

CP Mare de Déu del Toro 
 

  “Groc, vermell, taronja i marró són els colors de la tardor”  

 

NOTÍCIES D’AULA  

INFANTIL 

P4 A i B 

Volem fer robots. Per poder fer-los necessitam que dugueu a la nostra classe: 

-Tubs de paper de vàter. 

-Botons. 

-Xapes de bòtils. 

-Taps de suro. 

-Càpsules de cafè (netes). 

-Taps (de sabó de rentadora). 

-Pots de llet en pols. 

-Capses (de sabates de fillets i filletes, de        
cremes, de rellotges, de càpsules,…) no molt       
grosses. 

P4 B 

Ja tenim nom per a la classe!!! Després de pensar molt i intentar decidir entre pirates , peixos i 

tresors, el nom triat per majoria va ser el dels PEIXOS. 

 

CENTRE 

Aquest curs ens hem adherit al programa CONSUM DE FRUITES I VERDURES, amb el qual, a 

partir del dia 20 d’octubre i durant sis setmanes, cada dijous els alumnes menjaran una peça 

de fruita a l’escola. 
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RECORDAU  que ja podeu pagar la quota de material per al curs 2016-17 

Primària : Socis Apima 35 € , No socis Apima 40 € 

Infantil: Socis Apima 41 €, No socis Apima 53 €. 

S’ha de pagar al tutor o tutora . 

 

BUNYOLADA DE TOTS  SANTS 

Dilluns dia 31 d’octubre celebrarem Tots Sants amb una bunyolada a l’escola. Els alumnes de 

6è, amb l’ajuda d’avis i àvies, faran bunyols per vendre per recaptar doblers per al viatge 

d’estudis que estan preparant. 

Si voleu col·laborar podeu comprar el bunyols als alumnes de 6è per 1€. Ens els menjarem 

tots junts al pati . 

Qui vulgui els pot dur de casa seva. 

 

POBLE 

Activitat a la biblioteca 

Milfulles de llenguatges: Poesia visual i sonora de la mà de Mariona Trenchs. Una nova mirada als                 

llibres il·lustrats per a fer gaudir pares i nens 

Biblioteca Pública des Mercadal  20.10.2016 - 18 h. 

 

 

 

 

 

Fins a la propera setmana! 
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