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Butlletí setmanal                                  núm. 81                          

28/11/2016                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

 

“Novembre acabat, hivern començat” 

  

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Ja hi tornem a ser. Heu de tornar a revisar els caps dels vostres 

fills i filles. Aquesta setmana hem tornat a tenir alumnes amb 

polls. Com sabeu, la Llei ens obliga a deixar venir a classes als 

alumnes encara que estiguin infectats per aquets animalons. És 

feina de totes les famílies enviar als fillets i filletes a l’Escola  amb 

la seguretat de tenir el problema solucionat, sinó és impossible 

eradicar les plagues del polls. 

P5 

A l'aula dels Reis i les Reines de l'espai, ens fa moltes ganes muntar un racó de botiga  per 

després de les vacances de Nadal. 

Necessitem moltes coses, per començar a muntar-la. Per açò, us demanem la vostra 

col·laboració. 

Necessitem: 

 Prestatges/expositors vells 

 Senalles  

 Carteres per guardar els euros 

 Envasos no gaire grossos, nets i buits de: cereals, galetes, sabó, Actimels, llaunes de 

Colacao... 

 Fulletons de propaganda de les ofertes 

I si algú en té, també ens agradaria aconseguir una màquina per posar preus! 

Esperem aconseguir molt de material!! 

Gràcies 

LOTERIA SISÈ 

Com cada any, els 

alumnes de sisè vendran 

dècims de loteria per 

recaptar doblers pel viatge 

de final de curs.  

L’horari de venda dels 

dècims serà: 

 Cada dia de 8:30 h a 

9:00 h  

 Dimarts de 17:00 h a 

18:00  h a secretaria. 

El preu del  dècim, 23 €. 
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PRIMÀRIA 
 

3r 

Els alumnes de 3r han tingut la visita de na Virgínia 

Dorado i han realitzat una activitat relacionada amb 

l’activitat física i la salut. 

  

4t 

Els  alumnes de 4t-A divendres dia 2 de desembre 

aniran d’excursió a ALFORI, finca pública on es fan 

activitats relacionades amb la natura.  

Aquesta vegada el bus serà una mica més car, ja que, per qüestions d’espai, a les activitats 

que es fan a la finca no hi poden anar dos grups junts, la qual cosa encareix el preu. 

Preu del bus: 

 Socis Apima : 6’85 € 

 No socis Apima: 9’15 € 

 

CENTRE  

Enhorabona a AIXA PONS SOLER, guanyadora del 

concurs per a il·lustrar el cartell de la PISTA 

D’AVENTURES 2016. 

Al llarg de la setmana passada, vam tenir l’ oportunitat de comptar amb  la visita d’Héctor Soto, 

mestre nicaragüenc que  va compartir la seva experiència com a docent del seu país.  En breu 

posarem fotos de la seva estada a la pàgina web de l’Escola.    

BERENAR ESCOLA 

El proper divendres, dia 2 de desembre, els alumnes de Sisè prepararan berenar per a tots els 

fillets/es de l’Escola per 1€. Hi haurà salat i dolç.  ESPEREM LA VOSTRA COL.LABORACIÓ. 

 

Resultats votacions Consell Escolar 

Gemma Soler i Jaume Coll van ser el candidats elegits a representants de pares i mares del 

Consell Escolar durant els propers 4 anys.                         

                                                                                                                             

  

Fins la setmana que ve! 


