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Butlletí setmanal                                     núm. 76           
24/10/2016                                       Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

 

“De Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir” 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Els dies de psicomotricitat els alumnes han de venir a l’escola amb roba còmoda i sabates (o 

bambes) que siguin fàcils de posar i llevar per tal d’afavorir la seva autonomia personal. Es 

recorda, també, a aquelles famílies que encara no hagin duit els “mitjons de psicomotricitat” 

que són necessaris per evitar caigudes i llenegades. 

P3 

Reunions d’aula:  Dimecres dia 26 d’octubre a les 19:00 h es farà la reunió dels grups de P3. Es 

recorda que s’ha de venir sense fillets. Us esperem a tots a les aules. 

P5 

Els fillets/es de P5 estudien  l’Everest, i el proper dijous rebrem la visita d´en Raül Riudavets 

(pare d´en Pau de 3rA) que ens explicarà: com s’està preparant el viatge cap a la muntanya 

més alta del món! 

 

PRIMÀRIA 

1r A i B 

Reunions d’aula: Dimarts dia 25 d’octubre a les 19:00 h. A totes les famílies us esperem a les 

aules corresponents. 

5è A i B  

Realitzaran una sortida as Pinaret de Ciutadella el divendres dia 28. Els alumnes han de dur 

berenar i aigua. 

Preu del bus: 

-No socis Apima: 5’20 € 

-Socis Apima:  3’90 € 
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6è 

Com no podia ser d'una altra manera, els grups de sisè hem tornat començar a tope, plens 
d'energia i amb un calendari ben intens. 

Ja hem fet dues sortides. Aprenem molt del contacte amb la natura i, sobretot, aprenem a fer 
grup i a anar junts pel món, ens preparem per al viatge on haurem de conviure quatre dies 
junts. 

Hem fet una ruta del Camí de Cavalls: entre Binimel.là i Cala Barril, amb parada i una estona 
per nedar a cala Pregonda.  

Més recentment, hem fet una ruta per el Camí de Lanzell (conegut com l'Enzell) a Sa Roca 
observant un dels millors camins i paisatges del nostre municipi, no ha faltat la xerrada sobre 
paisatge i els exercicis de mapes i plantes...quin xou! 

                                                                 

Viatge: Hem fet ja la primera reunió de pares per parlar del viatge i estem ja ben emocionats. 

Us animem a tots que, com cada any, ens ajudeu assistint als cines, mercats, berenetes i rifes 
que farem. Començarem venent bunyols el 31 d´octubre. El 6 de novembre hi haurà cinema. 
Moltes gràcies anticipades, sense vosaltres, euro a euro, no podríem partir. 

 

BIBLIOTECA 

Ja hem iniciat el servei de préstec de llibres de 3r a 6è. Els poden tenir a casa fins a tres 

setmanes. Però si el volen canviar abans, ho poden fer cada dilluns de 8’30 a 10’00h i els dies 

que tenen taller. Han de dur el carnet. És molt important tenir cura dels llibres! 

                                           

 

 

 

Fins a la propera setmana! 

RECORDAU: dilluns 31 d’octubre menjarem BUNYOLS  per celebrar Tots Sants. Si voleu 

col·laborar amb el viatge dels alumnes de 6è, podeu comprar-los a l’escola.     

Podeu donar 1 € als tutors al llarg d’aquesta setmana. 


