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Butlletí setmanal                                           nº 8                         

27/10/2014                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Estimades famílies, com cada setmana, vos informam dels 

diferents aconteixements que transcorreran aquests propers 

dies.                                                                

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

Infantil 

 

P5-A    

A partir d’ara serem la classe dels Cans, ja que hem triat 

aquest nom per majoria absoluta!! 

 

P5-B 

Ja tenim nom!! Som la classe de les Tortugues i els Eriçons. 

Després de diferents votacions, aquests dos animals han 

quedat empatats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pròximes reunions d’aula: 

28/10/2014 

Reunió pares i mares P3 

18:00 h 

28/10/2014 

Reunió pares i mares 1r B 

19:30 h 

28/10/2014 

Reunió  pares  i  mares     

4t A i  B 

17:30 h 

29/10/2014 

Reunió pares i mares 1r A  

18:00 h 

30/10/2014 

Reunió  pares  i  mares     

3r A i  B 

19:30 h 

Atenció families de P5 i 1r! 

Si teniu roba dels infants que ja no empreu perquè els va petita, la voldrieu regalar a 

l’escola?? 

Sobretot necessitam calçons i roba interior per tenir mudes de reserva per a P3 i P4  

 



   

  Pàgina 2 de 2 

   
 

Primària 

4t A    El proper dilluns i també el dijous els alumnes realitzaran una activitat “d’atletisme divertit” 

4t B    El dimarts seran els alumnes de 4t-B els que facin l’activitat “d’atletisme divertit” 

5è    Els alumnes de 5è el dimarts esperen la visita d’en Toni Melià del Camp d’Aprenentatge del Far de 

Cavalleria, per fer amb ell un taller de reconeixement de plantes, també amb ell sortirem fins as Quarters 
a veure quines plantes, o fongs... trobam a aquells costers. 

 

CENTRE 

Aquests dies hem estat realitzant una activitat de conscienciació de “com berenem al pati?” . Després 

de trobar durant unes setmanes que el pati quedava massa brut de residus i de panets tirats per terra, 
vam decidir que convenia fer alguna activitat que ens ajudés a reflexionar i millorar la nostra actitud. 

 
 

Bunyols 

Recordau!!! 

El dia 31 farem la bunyolada a l’escola, com ja sabeu ho organitzen els alumnes de 6è i és important que 

retorneu com a tard dimecres per saber quants alumnes voldran els bunyols que ells ens faran. Moltes 
gràcies! 

Quota material 

Durant aquesta setmana rebreu una circular on hi trobareu l’import que heu de pagar als tutor/es dels 

vostres fills en concepte de material fungible. Recordau que si voleu ho podeu fer amb dos pagaments, 
un ara i el següent el mes de febrer. 

 

 

 

 

 

 

Fins el pròxim butlletí! 

Durant uns dies hem recollit tot el que quedava i hem fet 

una foto, de manera que ens quedés l’ imatge molt clara 

de tot el que tirem. A partir d’ara a les aules, en xerram i 

busquem sol·lucions...  

 

Comissió de formació 

Recordau que haurieu de dur emplenat el 

qüestionari de formació a les bústies de 
l’escola…gràcies!! 

 

Consell Escolar 

Animau-vos a presentar condidatures per a 

representar a les families al Consell Escolar, la 

vostra presencia és indispensable i la vostra 

veu també! Teniu fins dia 4 de novembre. 


