
   

  Pàgina 1 de 2 

   
 

 

Butlletí setmanal                                            nº 20                         

09/02/2015                                         Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

   Començam la setmana de carnaval!                                  

Al carnaval, tot s’hi val. 
  

 
NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

Famílies, després d’aquests dies de tant de fred, vent i pluja, i tal i 

com diu la vella dita: “Al mal tiempo buena cara” és hora de 

posar una rialla a la boca i fer un poc de bulla! Ara toca preparar 

el carnaval i aquí us expliquem la nostra disfressa. 

Anirem de cuiners i cuineres i l’element més important és el 

davantal. La roba que durem davall, pot ser a lliure elecció de la 

família, encara que pot caracteritzar-se una mica a la imatge 

d’una cuiner o cuinera (camiseta blanca, pantalons: foscs, de 

quadres, texans, un mocador al coll, podran portar els estris que 

escolliu: cullerots, espumaderes, tapadores, canyos,... )     

Us volem recordar que no heu de comprar res, que empreu roba, 

material i estris que tingueu per casa o que us deixin altres familiars 

o amics. 

A l’escola farem i decorarem un element imprescindible en aquest 

ofici i que tot gran xef porta personalitzat: el gorro. 

 

P4 i P5  

Encara necessitem més  tapes de capses de sabates petites, de 

fiets i fietes. Moltes gràcies   

 

2n 

Dilluns 9 de 15.30 a 17h na Roser, tutora de 2n A i na Vanessa, 

tutora de 1rA, faran un taller per fer els barrets de pintors i pintores 

per la disfressa de carnaval de 2n. Se n’han de fer 38, així que 

demanem la vostra col·laboració si voleu venir a ajudar-les!  

 

4t 

Dimarts, dijous i divendres els alumnes de 4t A i B participaran a un 

taller que vindran a fer-nos a l’escola. El taller es diu Alimentar-nos 

per créixer sans. 

 

 

 

 

 

Pròxims esdeveniments 

14/02/2015 

Rua de carnaval. Sortida 

a les 21:30 h. 

15/02/2015 

Rua infantil. Sortida a les 

17:00 h. 

16/02/2015 

Rua de l’escola. Sortida a 

les 12:00 h. 
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CENTRE 

El proper dia 16 de febrer farem la nostra rua de carnaval i sortirem pels carrers del poble fent 

una gran comparsa. Així com l’any passat, ens acompanyarà la banda jove de l’escola de 

música que posarà l’animació musical a l’acte. 

Respecte a les instruccions per les disfresses de carnaval, cada tutor/a us farà arribar com han 

d’anar vestits els fillets i filletes de cada classe, tot i així us avancem els temes que 

conjuntament amb els alumnes hem triat per tots els grups. 

INFANTIL: Cuiners i cuineres 

1r: personal de neteja 

2n: pintors i pintores 

3r: Periodistes 

4t: Perruquers, perruqueres i esteticistes 

5è i 6è: Pintors de parets i cases. 

Els i les membres de la banda jove aniran vestits de forners.   

 

APIMA 

Diumenge 15 de febrer, celebrarem com cada any al Poliesportiu d'es Mercadal, la tradicional 

bereneta de Carnaval que organitza l'Apima. Com a novetat, enguany la comissió de festes 

ha pensat que amb aquest fred, podríem escalfar el cos amb una torrada de sobrassada i 

xocolata amb xurros, entre altres coses... per llepar-se els dits!!! 

 

Sortejarem coses molt interessants, donades per comerços d'es Mercadal, no vos ho podeu 

perdre! Paperetes a 1€. 

 

La Rua Infantil, acompanyada de la Banda de Música d'es Mercadal, sortirà a les 17h de la 

plaça Pare Camps (si el temps ho permet) direcció al Poliesportiu. Allà ens trobarem SA 

XARANGA, que prepararà l'animació de jocs i danses  "Els Reis i les Reines del Carnaval", també 

rebrem la visita den Mickey i na Minnie que vindran acompanyats d'uns amics molt especials.... 

Us esperem amb ganes de passar-ho molt bé!!! 

 

 

Fins la propera setmana! 


