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Butlletí setmanal                                            nº 35                         

08/06/2015                                         Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

S’apropa el final de curs, i la setmana vinent se’ns 

presenta plena d’activitats, així que pareu atenció al 

butlletí d’aquesta setmana, que vé ple d’informacions 

importants. 
 

 

 
NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 
 
Dimarts 9 de juny des de les 16h fins a les 18h durem a terme un taller 
de famílies per preparar el vestuari per la festa de final de curs. A la 
porta de l’aula trobareu una graella per apuntar-vos i així nosaltres 
tindrem en compte el nombre de famílies disponibles. Moltes gràcies!  
 
P5 - COLÒNIES 
Dijous 11 al matí, els fillets i filletes de P5 anam de colònies a n’Es Pinaret. Quina il·lusió! Tornarem 
divendres 12 a les 13.30h.  
 
 
PRIMÀRIA 
 
2n - COLÒNIES 
Dijous 11 els fillets i filletes de 2n partiran de colònies a Son Bou, allà hi estaran fins divendres 12, que 
arribaran a l’escola en horari normal, a les 13.30h.  
 
3r i 6è 
Dilluns 15 de juny hi ha una altra sortida refrescant. Aquesta vegada hi participaran els alumnes de 3r i 
6è conjuntament que aniran a la piscina. Recordeu de dur tovallola, xancletes, i banyador! 
 
4t 
Divendres 12 els alumnes de 4t realitzaran una activitat que porta per nom “xala jugant” 
 
5è. 
-Aquest dimecres els alumnes de cinquè han fet un taller d'interpretació de mapes i orientació amb en 
Toni Melià. Ja no ens podem perdre mai... 
-Divendres 12 de juny anam a la piscina a fer un bon bany, serà després del pati i han de dur tovallola i 
banyador, xancles i muda, crema i gorra... 
 
6è. 
Dimecres 10. Excursió a Fornells, anirem a Ses Salines a fer l'activitat de Mar i Vela, serà molt divertit 
navegar per al fantàstic port de Fornells. Hi farem tot el matí i han de dur motxilla d'excursió amb 
tovallola, muda i berenar, també cal que duguin gorra i crema posades. 

 

 

Us recordem que ja està en 

funcionament la pàgina web 

de l’Escola, Apima i 

Comissions. 

Hi trobareu tota la informació 

del centre, activitats, agenda, 

notícies i un llarg etcètera de 

temes que ben segur poden 

ser del vostre interès. 

www.ceipmarededeudeltoro.

com 

 

http://www.ceipmarededeudeltoro.com/
http://www.ceipmarededeudeltoro.com/
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Us deixem unes fotos de la sessió de tennis en la que van participar els fillets i filletes de 1rB fa unes 

setmanes. 

 

 

 

 

 

BANC DEL TEMPS 

Tens béns o serveis que puguis oferir o intercanviar amb altres persones? 

Un grup de pares i mares de les comissions han possat en marxa el banc del temps. Demana informació i 

participa en aquest projecte. Es completament gratuit!!!. 

Cada persona és lliure i responsable de regular el que rep i el que ofereix a la comunitat. 

Varis exemples: es pot montar un grup de pares-mares cangur, organitzar un grup per compartir viatges 

en cotxe, … etc.  Qualsevol proposta serà estudiada i ben rebuda. 

Animeu-vos a participar, entre tots ens podem ajudar!!!! 

Us deixem el correu electrònic per si vos interessa:  bancdeltempsdesmercadal@gmail.com 

 

Fins la propera setmana! 


