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CP Mare de Déu del Toro 

 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES PER AQUESTA SETMANA 
 

Dilluns 18 

- El grup de 5è B, va a Ses Salines a l’activitat de Mar i Vela. 

- Els dos grups de 6è van a visitar l'Institut de Ferreries. El bus és gratuït, el paga 

l’Ajuntament. 

- Els dos grups de 4t van a la piscina municipal. 

 

Dimarts 19 

- El grup de 5è A, va a Ses Salines a l’activitat de Mar i Vela. 

 

Dimecres 20 

- Els dos grups de 5è van a la piscina municipal. 

- Els grups de 1r, 2n i 3r van a la platja. Aniran de S’Arenal d’en Castell a Son Parc. 

El preu del bus pels socis de l'Apima és de 4 € i pels no socis de 5’30 €. 

 

Dijous 21 

Festa de fi de curs a les 19’30 h, al pati de l’escola. 

 

Divendres 22 

Darrer dia d’escola. Els alumnes de primària duran l’informe final de notes. 

 

 

 

Butlletí setmanal                                núm. 133 

18/06/2018                                    Es Mercadal                 
 

 
 

Ja és l'última setmana d'escola!  

Molt bon estiu a tothom!! 
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TALLER DE BIBLIOTECA 

Els fillets i filletes de 3r han contat amb titelles la rondalla de La Flor Romanial a P3. Després 

han compartit una estona de biblioteca. 

       

 

 

 

Estimades famílies: 

Estem finalitzant el curs 2017/18 i l’escola, juntament amb la comissió de festes de l’Apima, 

organitza la festa de fi de curs dels nostres fills/es, que serà dijous dia 21 de juny a les 19.30 

h. 

Com cada any, vos demanem la vostra participació, agrairíem que duguéssiu coques 

dolces, salades, púdings, truites o la vostra especialitat, tallat des de casa i en plats o 

safates d’un sol ús (preferiblement de cartró) Aquest any, els grups encarregats de dur 

DOLÇ seran: P3 i P4 (infantil), i els grups encarregats de dur SALAT seran: P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è 

i 6è. Ho podeu entregar a partir de les 19.15 h a un taulell que es trobarà defora de les 

aules d’infantil (pati d’es pop). L’Apima aportarà gelats per els infants i beguda per tots els 

assistents. 

Aquest any, com l’any passat, la festa coincideix amb dia de mercat, per evitar confusions 

entre la gent, només es posaran taules i cadires al pati de gespa, el menjar i beure es 

servirà també només a aquest pati. 

També, aprofitem per demanar el nombre màxim de voluntaris en acabar l’actuació dels 

infants, per recollir les cadires i muntar les taules per fer la bereneta. 

Recordeu: les filletes i fillets tenen preferència a l’hora de menjar.  

Per qualsevol suggeriment, estem a la vostra disposició. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DES MERCADAL 

Des de l'Associació de Veïns des Mercadal demanen la col·laboració de fillets/filletes amb 

pares/mares per al cercavila de capgrossos de diumenge dia 8 de juliol, per el de Sant 

Martí, per el de Sant Nicolau i els per els que venguin. 

Els qui es vulguin apuntar, que ho diguin a l'escola. Han de deixar el nom, el telèfon i una 

direcció de correu electrònic. 

Moltes gràcies! 

 

COMISSIÓ DE BUTLLETÍ 

Des de la Comissió de Butlletí volem agrair l'ajuda a en Tòfol Barber que cada dilluns ens 

ajuda penjant el butlletí a la pàgina web del col·legi, sense ell no seria possible. 

 

LA COMISSIÓ DE BUTLLETÍ, VOLEM DESSITJAR-VOS A TOTS UNES MOLT BONES VACANCES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noelia Fuxà, Mabel Oliva, Natalia Carretero, Mònica Palliser, Eva Florit, Conxi Gómez i Patrici Huete. 

 

 

 

 

 


