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Butlletí setmanal                                           nº12                         

24/11/2014                                      Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, aquest butlletí està ple d’esdeveniments. 

Aprofitam per desitjar-vos un bon dilluns i un bon 

començament de setmana!                                                                

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

 

Les tutores us recorden que a les cartelleres de les aules  

de P4 i P5 disposeu de graelles per apuntar-vos a les activitats  

que fan setmanalment. Us heu apuntat ja??   

 

P5-B Les tortugues i els eriçons, us recorden l’adreça del seu blog  

perquè el pugeu visitar en familia   Infantil201215b.blogspot.com.es          

 

 

 

 
CENTRE 

 
El passat dimarts dia 18 es va celebrar la primera 

reunió amb els delegats de tots els cursos de 

primària. Aquí teniu una imatge dels representats 

dels alumnes.  

   

   

VIATGE DE 6è 

 
Berenars per 1 euro. Divendres 28 de Novembre. 

Els alumnes de 6è i les seves famílies el proper divendres dia 28 montaran taulell i vendran 

berenars a l’escola, cada porció costarà un euro (seran prou grosses) i n’hi haurà per tothom, les 

que sobrin es posaran a la venda per si algú en vol comprar més. 

Els alumnes d’infantil que en vulguin que donin l’euro a la tutora i els alumnes de 6è els 

acompanyaran a comprar el berenar.             

                                                                                                                                                                   

 

 

Per cert ja tenim, el dècim de 

loteria que han preparat els 

alumnes de 6è, i que té un preu 

de 23 euros. 

A tots els que en vulgueu 

adquirir podeu venir a recollir-lo: 

 De dilluns 1 a divendres 5 de 

Desembre de 8:30 a 9:00 

 El dimarts 2 de Desembre de 

16:00 a 18:00 

Aquest és el nombre,  

que hi hagi molta sort!!!! 



   

  Pàgina 2 de 2 

   
 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

Us recordem que a partir de dia 24 de Novembre es pot sol·licitar a la secretaria del centre el 

vot per correu. Només heu de portar una fotocòpia del vostre DNI i us facilitarem tota la 

documentació. 

Si penseu que podeu tenir dificultats per votar el dia vinent 1 de Desembre, aquesta és un opció 

molt senzilla i que us recomanem. 

 

AQUESTES SÓN LES CANDIDATES AL CONSELL ESCOLAR 

 
 
 
 
 

 

 

 

TALLERS DE NADAL 

Per poder a dur a terme la decoració nadalenca, necessitaríem que tots els alumnes portin :  

 Un CD que ja no serveixi (l’hem de pintar)   

 També que continuïn portant taps de bòtils. Poden ser de tots colors i mides, i haurien 

d’estar nets. 

 Un tros de cartó marró prim, seria millor que no estigui bruts ni impresos. Hauria de fer uns 

40 x 20 cm. 

 Si per casualitat teniu algun tros de paper de regal de color blanc i/o vermell, ens aniria 

molt bé si el poguéssiu dur, si no en teniu, no cal que el compreu! 

 

RECORDAU 

D’acord amb la normativa i les instruccions publicades al BOIB de dia 15 de novembre, us 

informem que el dijous 4 de desembre l’horari lectiu acaba a les 13h, amb motiu de les 

eleccions sindicals. 

 

LOTERIA NADAL APIMA 

Com ja sabeu aquet es el número de Loteria de 

Nadal de l’APIMA de l’escola.  

El podeu adquirir tant a l’Escola com a diferents  

establiments del poble. 

 
 

 

 

FINS LA PROPERA SETMANA¡¡ 

Marian Martí Villalonga , mare de Laia Triay Martí de P5 

Marta Terrasa Cuesta, mare d’Eloi Ebell Terrasa de P4 

Ester Salort Galmés, mare de Fiona (P3) i Francina Torres Salort (3r) 

Núria Febrer Juan, mare de Núria (P4) i Iris Marquès Febrer (2n) 


