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Butlletí setmanal                                núm. 169                       

17/06/2019                                    Es Mercadal                 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Ja hem arribat a l'última setmana de col· legi. 

 

 

 

 

 

SORTIDA CURS DATA PREU BUS 

MAR I VELA A SES 
SALINES. 

5è A DILLUNS 17 DE JUNY 3,50 € 

PISCINA . 6è A i B DILLUNS 17 DE JUNY  

PISCINA I VISITA 
COMPANYS DE 
FERRERIES. 

5è A i B DIMARTS 18  DE JUNY  

INSTITUT BIEL MARTÍ. 6è A i B DIMARTS 18 DE JUNY GRATUÏT (AJUNTAMENT) 

PLATJA ARENAL D’EN 
CASTELL. 

1r CICLE 

(1r, 2n I 3r) 

 

DIMECRES 19 DE JUNY 

No socis 5,50 € 

Socis 4,15 € 

MAR I VELA A SES 
SALINES. 

5è B DIMECRES  19 DE JUNY 3,50 € 

PISCINA. 4t A i B DIJOUS 20 DE JUNY  

PISCINA. 3r A i B DIVENDRES 21 DE JUNY  
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FESTA DE FI DE CURS: DIJOUS 20 A LES 19’30 H. 

Tema de l’espectacle: Cançons amb missatge. 

 

P3: Madre Tierra, de Chayane. 

P4: La Rumba de l’Amistat, de Pot Petit. 

P5: Les nits no moren mai, de Dr Prats. 

1r: Mensajes del agua, de Macaco. 

2n: Guaita al sud, de S’Albaida. 

3r: Caminem lluny, de Dr Prats. 

4t: Vivir mi vida, de Marc Anthoni. 

5è: Vivir, de Rozalen. 

6è: Se Buscan valientes de, El Langui. 

VESTIMENTA FESTA:  

-P3: Fillets, calçons curts texans o foscos i camiseta blanca. Filletes, camiseta blanca i faldeta 

de tul.  

-P4: Camiseta blanca i baix (calçons o falda) d'algun color. 

-P5: Camiseta negra i baix texà (calçons o falda).  

-1r: Calçons o falda texana i camiseta llisa (tirants o màniga curta) de color vermell, blanc, 

verd o fúcsia.  

-2n: Camiseta llisa del color que tingueu (verda, blava, rosa, groga o...) Calçons curts o falda 

texana, blancs, negres...) Sabates còmodes per ballar.  

-3r: Dalt blanc i baix texà (faldeta, calçons llargs , calçons curts...) Sabates còmodes per ballar. 

-4t: Calçons curts texans o falda curta. Fillets, camiseta negre. Filletes, camiseta blanca. Tots 

amb sabates còmodes per ballar.  

-5è: Calçons curts foscos, camiseta color “fosforit”, camisa ampla tirants negra, mocador /  

braga / ”pasante” ample.  

-6è: Vestits amb roba de colors clars i una camiseta negre per posar-se a sobre durant el ball. 
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Estimades famílies:  

Estem finalitzant el curs 2018/19 i l’escola, juntament amb la comissió de 

festes de l´Apima, organitza la festa de fi de curs dels nostres fills/es, que serà 

dijous dia 20 de juny a les 19:30h. 

Com cada any, vos demanem la vostra participació, vos agrairíem que 

duguéssiu coques dolces, salades, púdings, truites o la vostra especialitat, 

tallat des de casa i millor en plats de cartró, plàstic o alumini. Igual que l’any 

passat, per distribuir millor el tipus de menjar, els grups encarregats de dur 

DOLÇ seran: p3 i p4 i els grups encarregats de dur SALAT seran: P5, 1r, 2n, 3r, 

3r, 4t, 5è i 6è (primària).   

L´Apima aportarà la beguda i els gelats. Ho podeu entregar a partir de les 

19:15h a les taules preparades al pati del POP (infantil). 

Aquest any, com l’any passat, la festa coincideix amb dia de mercat, per 

evitar confusions entre la gent,  s’ha decidit posar només taules als pati de 

gespa ,el  menjar i el beure es servirà en aquest pati. 

També, aprofitem per demanar el nombre màxim de voluntaris en acabar 

l’actuació dels infants, per recollir les cadires i muntar les taules per fer la 

bereneta.  

Recordeu: els fillets i filletes  tenen preferència a l´hora de menjar. 

Per qualsevol suggeriment, estem a la vostra disposició. 

Moltes gràcies per la vostra col.laboració!  

 

 

La  Comissió de Butlletí us vol desitjar 

unes molt bones vacances.                                               

QUE PASSEU UN BON ESTIU !!!! 


