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Butlletí setmanal                                                             nº 54 

15/02/2016                                                          Es Mercadal 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

DITES POPULARS 

Si tinc calor per febrer, per Pasqua tremolaré.  

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Us volem informar que a partir d’aquest dijous començarem els tallers intergrupals 

d’infantil. 

Els grups d’aquests tallers estan formats per fillets i filletes de P3, P4 i P5. Pensem que 

aquesta és una bona manera d’establir vincles entre els companys d’un mateix cicle. 

Cada tutora d’infantil, en Santi de música i na Judith de suport, conduirà un taller, que 

aquest curs són: Yoga i Relaxació (Júlia), Joc Simbòlic (Lluïsa), Experimentació (Maria 
Josep), Motricitat Fina, Expressió Musical (Santi), Arts Plàstiques (Irene). 

Els tallers tindran una durada de dos dijous, després canviarem de taller fins haver 

passat per tots els tallers. D’aquesta manera aprofitem per fer activitats fora de la 
nostra aula i amb altres adults. 

L’experiència de l’any passat ens demostra que es donen situacions d’aprenentatge 

molt enriquidores i constructives. Xalarem molt! 

Us volem demanar que si a casa feu servir “Nutella”, no llanceu els pots! Els volem a 

Infantil amb la tapadora inclosa. Gràcies! 

P3 A i B 

Recordeu apuntar-vos a l’activitat “La meva capsa especial” que es troba al suro de 

defora l’aula. 

PRIMÀRIA 

2n 

Dimecres 17 de febrer els alumnes de 2n aniran d'excursió a Alaior, a Xalubínia on 

realitzaran un taller de gravat. 

6è 

Dimecres passat El Conseller de Presidència Marc Pons i Pons, papà de na Paula Pons, 

ens va visitar a l'aula per ajudar-nos en el nostre projecte sobre democràcia, política i 
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institucions que hem començat a l'àrea de Valors. La visita va ser un èxit. Ens va parlar 
de la seva experiència i el seu càrrec actual però també de coses molts interessants 
que ens afecten a tots i que són part de la vida política i del dia a dia institucional.  

També va respondre totes les preguntes que havíem preparat prèviament i ens va 

regalar uns obsequis en nom de tot el Parlament.  Gràcies per acceptar la nostra 
convidada!!! 

CARNAVAL 

La Rua de carnaval de l’escola del passat dilluns 8 de febrer va ser un èxit! Tota 

l’escola ens vàrem disfressar d’alumnes i mestres antics per començar a celebrar el 75è 
aniversari de l’escola. Vam xalar molt, i vam recrear una època que cap de nosaltres 
coneixia. Vam comptar amb la col·laboració de la banda jove, i volem agrair la seva 
animació i música que ens va acompanyar durant tota la cercavila.  També vam 
recrear la inauguració de l’escola amb una representant de l’APIMA que anava 
disfressada d’autoritat municipal. I per últim vam poder ballar una estoneta tots junts al 
pati abans de marxar. Una jornada molt divertida i especial! Us volem agrair l’esforç 
per cercar i trobar disfresses. Aquí us deixem unes quantes fotos perquè veieu que polit 

que va quedar. 

 

 

 

 

 

APIMA 

L'APIMA vol agrair l'aportació feta de 200€ pel club de jubilats d'es Mercadal. 

Aportació obtinguda d'un bingo benèfic realitzat fa uns dies. 

Premis de la rifa de Carnaval que encara falten per recollir:   46 blau : Val carnisseria 

C'an Febrer i 08 vermell : Regal sabateria Esperança 

COMISSIÓ DE FESTES 

Volem donar les gràcies a tots els pares voluntaris que van col·laborar amb la festa de 

diumenge de Carnaval. També agraïm la donació de productes dels següents 

comerços: 

Comercial Ca n' Auxili 
Botiga de roba Ca n'Auxili 

Carnisseria C'an Febrer 
Agrupació Mutua Seguros 

Sabateria Esperança 

Òptica Es Mercadal 
Perruqueria Judit 

Hostal Rest. Jeni 
Mercadalies 

Cas Sucrer 

Formatges Tirant 
A. Palliser 

Rest. Es Molí 
Es Tomàtic 

Esports Pons 

Línea Frío 
Join Us 

Encants 
Kalza-t 

La Caixa 


