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Butlletí setmanal                               núm. 160                         

08/04/2019                                   Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Per l’abril no et treguis ni un fil. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P5 

Teatre:  

Famílies, tal com ja sabeu, el pròxim dimecres, dia 10 d’abril, farem l’obra de teatre “Zebres 

per l’espai” a la Sala Multifuncional. Recordem que farem una sessió matinal (a les 9.30 h) per 

tots els fillets i filletes de l’escola, i una sessió al  capvespre (a les 19.00 h) per a les famílies de 

P5. 

Ens trobarem amb els fillets i filletes de P5 a la Sala Multifuncional a les 18.30 h per preparar-

nos. 

Us hi esperam a tots i a totes! 

Moltes gràcies. 

 

Pròxims esdeveniments 

10/04/2019 a les 19.00 h. 

Teatre de P5 per a les 

famílies a Sala 

Multifuncional. 

 

10/04/2019 a les 19.30 h. 

Darrera reunió de viatge 

de 6è. 

 

11/04/2019 a les 19.00 h. 

Reunió 2n. 
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PRIMÀRIA 

2n 

Dijous dia 11, a les 19.00 h, farem una reunió d'aula a la classe de 2n de primària. 

 

6è 

Taller d’anglès 

Al taller de ràdio de sisè, continuem participant en un programa escolar de ràdio. 

Aquest mes han fet una col·laboració en anglès per un programa que es diu DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

Podeu escoltar-lo a través de la plataforma IVOOX, la trobareu per internet o descarregant-

vos l'aplicació IVOOX, que és per escoltar podcasts de ràdio. 

Un cop a IVOOX heu de cercar el programa RÀDIO ESCOLAR IG, i allà el programa DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

Viatge final de curs: 

 

DARRERA REUNIÓ DE VIATGE: DIMECRES A LES 19.30 h. 

MOLT IMPORTANT L’ASSISTÈNCIA, S´HAN DE FIRMAR MOLTES AUTORITZACIONS. 

CENTRE 

Sortides final de trimestre: 

 

Dimarts 16 abril Dimecres 17 abril 

1r, 2n, 3r i 4t 
Camí de Cavalls zona nord. Aprofitarem 
per replegar plàstics i altres tipus de 
fems contaminants a l’arribada a zona 
de platja. 
 
Preu del bus: 
Socis : 3,30 € 
No socis: 4,40 € 

Infantil: P3, P4 i P5. 
Sortida al Parc forestal de Son Parc. 
 
Preu del bus: 
Socis : 3,30 € 
No socis: 4,40 € 

5è 
Visita a l’Aeroport. 
 
Preu del bus: 
Socis : 4,15 € 
No socis: 5,50 € 
 

 

Recordeu que s’han de firmar autoritzacions per a les sortides amb bus. 
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APIMA 

A l’Apima ens ha arribat una sol·licitud de solidaritat amb els fillets/es amb càncer 

amb la qual pensem val la pena col·laborar. 

Licenci (Liga Nacional contra el Càncer Infantil) ha engegat una campanya 

“VALIENTES AL VOLANTE” que consisteix a recaptar doblers per comprar uns cotxes 

elèctrics als fillets/es amb càncer perquè conduint ells vagin fins el quiròfan. Segons 

ens han explicat, així aquell moment no es tan dolorós ni per als fillets/es ni per a les 

famílies. 

La campanya consisteix a fer difusió als pares i mares de tota l’escola per vendre 

unes bosses per anar a la compra amb frases ben xules i esperançadores. Cada 

bossa val 3,5 euros. 

Aquesta bossa solidària s’ha d’encomanar a través de cada tutor i així faríem una 

comanda general de tota l’escola.  

Si hi voleu col·laborar, doneu al tutor 3,5 euros i quedarà encomanada, TENIU FINS EL 

DIMECRES 17 D’ABRIL.  

MOLTES GRÀCIES DE PART DE L’APIMA. 

 

 

 

 

Fins a la setmana que ve!  


