
 

 
 

 

 

Butlletí setmanal               
19/11/2018                           
 

CP Mare de Déu del Toro
 

El novembre el mes millor, tant de bo n’hi 

haguessin dos
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

PRIMÀRIA 

6è 

Dimecres 28 de novembre, hi haurà una reunió 

 

CENTRE 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Recordem que dilluns 26 de novembre hi ha les 
les 14.00 h, a la sala de professors del centre. Poden votar el pare i la mare o els tutors. És 
necessari presentar el DNI o passaport.

Per votar per correu, la mesa electoral ha de rebre un sobre tancat amb el vos
firma abans de les 13.30 h del dia 24 de novembre (ho pot entregar el vostre fill/a a la 
Direcció del Centre). A l’interior del sobre heu de posar una còpia del vostre DNI i un 
sobre tancat amb la papereta dins
Centre 

TALLERS DE NADAL 

Comencem a preparar els tallers de N
ens ajudeu a arreplegar un poc de material.

- Tetra Briks nets i tallats. Necessitem la part de dintre que és de color platejat.
- Retalls de paper dels següents colors: blaus, morats, negres i grisos

A les entrades dels dos edificis trobareu capses per deixar el material.
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CP Mare de Déu del Toro 

El novembre el mes millor, tant de bo n’hi 

haguessin dos 

hi haurà una reunió a les 19.15 h per informar 

CONSELL ESCOLAR 

que dilluns 26 de novembre hi ha les eleccions al  Consell Escolar

00 h, a la sala de professors del centre. Poden votar el pare i la mare o els tutors. És 
necessari presentar el DNI o passaport. 

per correu, la mesa electoral ha de rebre un sobre tancat amb el vos
30 h del dia 24 de novembre (ho pot entregar el vostre fill/a a la 

Direcció del Centre). A l’interior del sobre heu de posar una còpia del vostre DNI i un 
sobre tancat amb la papereta dins. Es podem recollir els sobres i las paperetes al mateix 

ncem a preparar els tallers de Nadal que farem dia 3 de desembre. Necessitem que 
ens ajudeu a arreplegar un poc de material. 

ks nets i tallats. Necessitem la part de dintre que és de color platejat.
etalls de paper dels següents colors: blaus, morats, negres i grisos

A les entrades dels dos edificis trobareu capses per deixar el material. 

Fins a la setmana que ve!
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15 h per informar del Viatge de 6è. 

eleccions al  Consell Escolar, de les 13.00 h a 
00 h, a la sala de professors del centre. Poden votar el pare i la mare o els tutors. És 

per correu, la mesa electoral ha de rebre un sobre tancat amb el vostre nom i 
30 h del dia 24 de novembre (ho pot entregar el vostre fill/a a la 

Direcció del Centre). A l’interior del sobre heu de posar una còpia del vostre DNI i un altre 
llir els sobres i las paperetes al mateix 

adal que farem dia 3 de desembre. Necessitem que 

ks nets i tallats. Necessitem la part de dintre que és de color platejat. 
etalls de paper dels següents colors: blaus, morats, negres i grisos 

Fins a la setmana que ve!  

 


