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Butlletí setmanal                                           nº14 

09/12/2014                                      Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, passat ja el pont de la Constitució, 

començam setmana amb un bon caramull de notícies. 

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

3r i 6è 

Els alumnes d’aquests dos cursos, el proper dimecres dia 10 
faran una activitat de volei a l’hora d’educació física. 

 

6è 

Us recordem els alumnes de 6è encara tenen loteria de Nadal i 

que han decidit allargar el període de venda fins a finals de la 
setmana que ve. Així idò si voleu loteria podeu passar: 

- De dilluns a divendres de 8’30 a 9h 

- Dimarts de 16 a 18h  

 

CENTRE 

El proper dimarts dia 9 tots els alumnes de l’escola realitzaran els Tallers de Nadal, es tracta d’una 

activitat molt especial on es creen 16 grups amb fillets i filletes d’edats molt diverses i de tots els 

cursos. Cada grup té la missió de fer una part de la decoració nadalenca de l’escola. Així tots 

junts, grossos i petits, engrescats en una tasca comú deixam l’escola ben guapa i vestida per les 

Festes. 

 

POBLE 

La CREU ROJA fa una campanya de recollida d’aliments i ens han fet saber els productes que 

més necessiten per aquesta Campanya de Nadal són: 

Oli, llaunes de conserves, sucre, farina, cacau en pols, cereals, cebes, patates, i productes 

nadalencs.... 

Ho podeu dur a l’escola fins el dilluns dia 15 que vindran a recollir-ho. 

 

        QUOTA MATERIAL 

És important que si encara 

no heu pagat la quota de 

material dels vostres 

fills/filles ho feu el més prest 

possible. Podeu pagar-ho 

als tutors/es.  
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CONSELL ESCOLAR 

El passat dia 1 de desembre es van celebrar les Eleccions dels pares i mares al Consell Escolar, tot 

i que el marge horari era prou extens, suposem que la tempesta d’aigua i vent va fer que molta 

gent desistís de participar i el resultat final fou que solament  31 persones exerciren el seu dret a 

vot. 

 

COMPOSICIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR 
 

Presidenta- Joana Vidal Allès 

Cap d’estudis- Anna Galadies Rull 

Secretaria- Silvana Coll Pons 

Representant dels mestres – Lluïsa Villanueva Ruiz 

Representant dels mestres- Júlia Marqués Pons 

Representant dels mestres- Rita Melià Pascual 

Representant dels mestres- Sandra Moll Martí 

Representant dels pares i mares- Mabel Oliva Barroso 

Representant dels pares i mares- Gemma Soler Vázquez 

Representant dels pares I mares- Ester Salort Galmés 

Representant dels pares i mares- Núria Febrer Juan 

Representat de l’APIMA- Miriam Camps Carreras 

Reprensentant de l’Ajuntament- Antoni Pons Burillo 

 

APIMA 

Des de l’APIMA ens recorden els establiments on es pot comprar el dècim de loteria que han 

posat a la venda: Consumibles, Hostal Jeny, Molí des Racó, Es Gurugú, Esports Pons, Kalzate, Can 

Febrer, Sa gasolinera, Es Tomàtic i Las Vegas. 

 

El Punt d’estudi d’Es Mercadal, amb col.laboració amb l’Apima, ha acordat fer una rebaixa als 

socis de l’Apima en les activitats que organitza per aquestes festes.  

Horari dels tallers 8:30h – 13:30h. INSCRIPCIONS OBERTES FINS DIA 22 - PLACES LIMITADES 

PACK COMPLERT: 60€ (SOCIS APIMA)   80€ (NO SOCIS)    PREU PER DIA: 15€ 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

 
23 

Estrelles 

24 

Arbre i bolles 
TANCAT 

29 

Ninots neu 

30 

Pasta de sal 

31 

Neules 
TANCAT 

2 

Pel·lícula 
TANCAT 

5 

Mini reis 
TANCAT 

7 

Cuinetes 

 
   

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Fins la propera setmana!! 

C/Dr. Llansó, 21A Es Mercadal  971.37.56.88              

Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 20h   

www.facebook.com/puntdestudi.esmercadal         

puntdestudiesmercadal.info@gmail.com 
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