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Butlletí setmanal                                                nº 1                          

09/06/2014                                            Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del 

Toro 
 

Benvolgudes famílies, mestres, alumnes, en fi, comunitat educativa 

des Mercadal, tenim la satisfacció de presentar-vos el primer butlletí 

informatiu setmanal de la nostra escola. 

Es tracta d’un butlletí creat per un grup de mares que formem part 

de la comissió de comunicació-xerrades i que pretén agrupar tota la 

informació destacada de la setmana, tant de l’escola, com del poble 

o esdeveniments destacables que trobem són interessants. 

Cada dilluns es repartirà als alumnes un butlletí per fer-los arribar a 

totes les famílies. D’aquesta manera evitarem les circulars entre 

setmana o la duplicitat de la informació.  

Esperem que us agradi la iniciativa i  rebeu amb satisfacció la feina 

feta amb tanta il-lusió i ganes d’aportar el nostre granet d’arena a 

l’educació dels nostres fills. 

Moltes gràcies 

 

NOTÍCIES D’AULA 

P3 

Dimecres aniran a la piscina.  

P4 

Dijous els dos grups aniran a la piscina.  

 

 

 

Pròxims esdeveniments 

20/06/2014 

Festa de final de curs 

 

 

Les responsables… 

 

 

 

 

Recordar que tots els 

alumnes que van a la piscina, 

a la platja o a navegar han de 

dur: banyador, tovallola, roba 

de recanvi, gorra, crema 

solar, a més del berenar i 

l’aigua com cada dia. 
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  P5 

Dimarts els dos grups aniran a la piscina.  

Primer 

Divendres els dos grups van d’excursió a la platja, en principi a Cala 

Galdana.  

2,80 € socis APIMA. 

3,70 € no socis APIMA. 

Segon 

Dijous els dos grups marxen a dormir al càmping de Son Bou. 

Tercer 

Dimecres aniran a la piscina.  

Cinquè  

Dijous visitaran el Club Nàutic de Fornells  i realitzaran una activitat que 

es diu “Mar i Vela”. L’activitat és gratuïta, però han de pagar el bus. 

2,80 € socis APIMA. 

3,70 € no socis APIMA. 

Sisè  

Els del grup A, dimecres aniran al Club Nàutic de Fornells i realitzaran una 

activitat que es diu “Mar i Vela”.  

2,80 € socis APIMA. 

3,70 € no socis APIMA. 

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

Jornada de manetes i bricolatge 

La comissió de Manetes, també creada per donar resposta a les  

necessitats detectades a la nostra escola, va organitzar dia 10 de maig  

una jornada de manetes i bricolatge. 

La jornada es va celebrar amb una alta participació de les famílies i es 

 van fer moltes feines de manteniment que requeria l’escola. 

L’APIMA va convidar a berenar als participants.  

 

 

Esdeveniments al poble 

12/06/2014 

Contacontes 

Improshow infantil 

Biblioteca 18:00 

Actuació Combo 

Alumnes Escola Música 

Carrers centrals 18:30 

 

13/06/2014 

Audició  

Secció de cant, adults i alumnes 

d’acordió de l’Escola de Música 

des Mercadal. 

Sala Multifuncional 20:30 

 

14/06/2014 

Festa aniversari Escola Música 

des Mercadal 

Música, bereneta i activitats 

infantils. 

Pàrquing escola 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 


