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Pròxims esdeveniments 

06/10/2016 

Alumnes 1r i 2n programa 

Salut-Bucodental. 

07/10/2016 

Excursió Camí de Cavalls 3r 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

PRIMÀRIA 

 

1r i 2n 

Dijous  6 d’octubre es realitzarà a l’escola la primera part del programa de Salut-Bucodental. Una 

higienista dental fa una sessió amb els alumnes amb l’objectiu de treballar l’hàbit de la neteja 

bucal. 

Tots els alumnes de 1r i 2n han de dur de casa seva el raspall de dents. 

 

3r 

El proper divendres 7 d’octubre els alumnes de 3rA i B, aniran d’excursió.  Faran el tros de camí de 

cavalls que va des de Les Salines de la Concepció fins a Son Parc. Pensau a dur roba còmoda, 

berenar i prou aigua.  

Preu del bus: 

-Socis Apima:  3€ 

-No Socis Apima: 4€. 

 

CENTRE 

-Aquesta setmana començam els tallers . Els dimarts els faran els alumnes dels cursos de 1r,2n i 3r i 

els dijous els de 4t, 5è i 6è. Cada setmana faran dos  tallers, un  d’anglès  més un rotatiu setmanal 

de Cooperació (canvi climàtic), Biblioteca i Hort.  

-Els alumnes de 6è amb l’ajuda dels seus tutors van muntar uns mobles que hem adquirit per a 

l’espai de la biblioteca. 
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Com cada setmana us informem de tots el esdeveniments 

que es duran a terme durant aquesta setmana. 
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APIMA 

Us volem comunicar els nous membres de la junta per un bienni, aquestes persones són: 

 Moi García 

 Marian Martí 
 Marta Cabrero                    Benvinguts!!!!! 

Els que ja han fet els dos anys i ho deixen són: 

 Fonso Barber 

 Josep Garriga 

 Míriam Camps                

Desde l’Apima us volem agrair la vostra col.laboració i dedicació a la feina feta.   

Moltíssimes gràcies!!!! 

 
Així la NOVA JUNTA APIMA es compon de: 

 President: Bep Riudavets 

 Vicepresident: Moi García 

 Tresorera: Eva Sancho 

 Secretària: Maria Goñalons 
 Vocals: Marian Martí, Marta Cabrero, Núria Febrer, Oscar Nieto i Patri Huete. 

 

 

SUB-COMISSIÓ HORT 

 

El passat 24/09 la sub-comissió de l’hort va acondicionar el camí de l’hort de l’escola. Volem 

agrair als pares que varen participar, a l’Ajuntament des Mercadal i a l’empresa de transports i 

grues Es Mercadal.            Moltes gràcies a tots!!! 

 

Aquí teniu algunes fotos: 

 

 

Fins la propera setmana! 


