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Pròxims esdeveniments 

29/03 19.00 h, CCM 

“Trànsit de primària a 

secundària. Fills i filles a 5è i 

6è”, Ernest Fortuny 

04/04 19.30 h, aula 6è A 

Darrera reunió viatge 6è 

05/04 19.30 h, aula 6è A 

Xerrada per a mares i pares: 

“Un ball d’hormones que em fa 

ballar el cap”, Eulàlia Torrà 

24/04 11.00 h, Biblioteca 

Contacontes “Princeses blaves 

i prínceps encantadors” 

28/04 19.00 h 

Xerrada policia tutor (oberta a 

famílies de 4t, 5è i 6è) 

 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

 

 
 
NOTÍCIES D’AULA 
 

INFANTIL 

P5 

Els fillets i les filletes de P5 preparam una obra de teatre i necessitam una disfressa de DRAC. Si 
algú en té cap i ens la pot deixar, per favor, que es posi en contacte amb la mestra. Moltes 
gràcies! 

 

PRIMÀRIA 

1r 

Els alumnes de 1r A i B, dijous 30 de març, aniran al Centre de Salut Es Banyer a la segona fase del 

programa de salut bucodental. El bus es gratuït, el paga l’Ajuntament. 

6è 

Els alumnes de sisè i la Comissió de Viatge volem donar-vos les gràcies per col·laborar en totes les 

nostres activitats per recaptar doblers per al viatge... Gràcies a vosaltres els cines, rifes, mercats i 

berenars han estat un èxit i hem recaptat 6.000 €. Ara hem acabat la nostra feina i prest partirem, 

que ens ho hem guanyat! Moltes gràcies! 

 

 

Butlletí setmanal                                    núm. 94                        

27/03/2017                                      Es Mercadal                
 

 

Preparau les agendes que aquestes setmanes venen plenes 
d’activitats!  
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CENTRE 

 

Xerrada 

El dia 29 de març, a les 19.00 h, al Centre de Convencions des Mercadal, 
Ernest Fortuny ens parlarà sobre l’adolescència i el canvi d’etapa 
educativa, aquest gran moment que els/les nostres fills/es i alumnes ja 
inicien (reunió oberta a famílies de 5è i 6è). 

 

 

 

APIMA 

Activitats planificades per a les vacances de Pasqua. Els socis de l'APIMA tindran un descompte 
en el preu de la contractació de totes les activitats: 

 


