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Butlletí setmanal                                           nº 7                         

20/10/2014                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, aquest butlletí està plegat 

d’aconteixements. Aprofitam per desitjar-vos un bon dilluns i 

un bon començament de setmana!                                                                

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

 

Ben aviat, els divendres farem TALLERS INTERNIVELLS, a cada aula 

d’infantil  hi haurà un taller diferent que conduirà cada tutora, així 

com un altre a l’aula de música amb el mestre, en Jordi i un a 

l’antiga cuina amb la mestra de suport.  

Els fiets i fietes d’infantil aniran passant pels diferents tallers de 

manera rotatòria i seran grupets més reduïts mesclats entre les 

diferents edats  (3, 4 i 5 anys). 

 

Per això, us volem demanar, de nou, la vostra ajuda i col·laboració. 

Necessitam una sèrie d’estris  i mobiliari per vestir l’espai de la 

cuineta. Si algú disposa d’olletes, paelletes, paelles d’un ou, gots 

petits, cafeteres d’un o dos cafès… de tamany petit, però de 

veritat (NO ens interessa que siguin  de plàstic) que no empreu o 

que ens vulgueu regalar i que estiguin en bon estat. Ens agradaria 

poder omplir aquest espai amb material com més real possible! Per 

això ens agradaria posar una nevera (petita, de l’estil de les 

neveres de barco…) un microones, etc. Com sempre, els fiets i fietes 

i l’equip d’infantil n’estarem molt agraïts! 

 

P3 

 

Som la classe dels cavalls!!! Com que volem estudiar i aprendre 

coses sobre aquests fantàstics animals ens agradaria ens ajudéssiu 

aportant material i informació, contes, llibres... sobre els cavalls. 

Moltes gràcies!!! 

L’aula de P3 ja té blog, el podeu visitar anant a la següent adreça: 

http://clopclipclop.blogspot.com.es/ 

 

 

Pròxims esdeveniments 

21/10/2014 

Reunió pares i mares 5è 

18:00 

22/10/2014 

Reunió pares i mares P5B 

19:30 

23/10/2014 

Reunió pares i mares P5A 

19:30 

24/10/2014 

Assemblea APIMA 

 

 

 

 

RECORDAU  que us podeu 

apuntar a l’ESCOLA DE PARES I 

MARES , on es tractaran temes 

com: límits i normes, la 

comunicació pares-fills,etc. 

Podeu dur les inscripcions a les 

tutores. 

 
PRIMERA TROBADA: 

21 d’OCTUBRE 

LLOC TROBADA: 

Escoleta 

HORARI: 18H 

 

HI HA SERVEI DE GUARDA per 

a qui ho necessiti! 

 

 

 

 

 

 

 

http://clopclipclop.blogspot.com.es/
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P4 

 

Com ja sabeu som la  classe de les òlibes i els mussols!! Volem començar un projecte per 

aprendre un poc més d’aquestes aus i agrairem que ens porteu llibres, contes, informacions... 

sobre mussols i òlibes. Moltes gràcies!!! 

 

P5 

 

La setmana passada va venir n’Hortensia, higienista dental de la seguretat social, a xerrar sobre 

les dents i vam veure una pel·lícula sobre aquest tema. Va ser un poc de sorpresa però  molt 

profitosa, ja que estem estudiant i treballant sobre tot aquest  món de les dents, i el canvi de 

dents de llet a dents d’adult.  

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

Ben aviat tindrem la sala a punt i podrem iniciar les sessions de psicomotricitat. Ja tenim quasi 

llests uns matalassets d’escuma per folrar les columnes i que quedin ben protegides per a 

garantir  la seguretat i tranquil·litat dels fiets i fietes mentre fem psico! Vos avisarem de l’inici 

perquè pugueu venir preparats i equipats com cal! 

 

APIMA 

L'Apima convoca a tots els pares i mares de l'escola a l'Assemblea de curs el proper divendres 

dia 24 d'octubre a les 20h al Centre de Convencions des Mercadal. Es presentarà el nou 

projecte i, tot i que hi ha novetats de màxim interès, prometem una trobada breu acabada 

amb una petita picada per a tothom. Demanen màxima participació. 

Aprofitem per dir-vos també que tenim ja a la venda la loteria de Nadal.  Aquest any és el 

número 71703 i es pot comprar tant a l’escola com a diferents establiments del poble.  

 

COMISSIÓ FORMACIÓ 

La comissió de Formació us informa que les bústies per als qüestionaris ja estan preparades.  N'hi 

ha una a l'entrada de l'edifici de primària i l'altra a l'entrada de l'edifici d'infantil.  

Ja podeu anar emplenant els qüestionaris que us van arribar mitjançant els vostres fills, i deixar-los 

a les bústies. Són anònims.  

Necessitem les vostres reflexions per poder organitzar l'oferta formativa d'aquest curs. Moltes 

gràcies! 

 

COMISSIÓ COMUNICACIÓ 

Des de la subcomissió de butlletí fem una crida a pares i mares que vulguin ajudar-nos en 

l’elaboració dels butlletins  setmanals. Els que estiguin interessats poden posar-se en contacte 

amb qualsevol de les mares que en formem part o amb la direcció de l’escola. 


