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Butlletí setmanal                                          nº 22           

23/02/2015                                       Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, ja estem en l'última setmana de febrer, i 

com sempre, tenim un munt de notícies i activitats per a 

vosaltres.                                                     

 

NOTÍCIES D’AULA 

PRIMER CICLE 

2on A 

Els alumnes de 2on A el proper dimecres 25 de febrer visitaran el taller de gravat de Xalubinia a Alaior, han 
de dur el berenar i aigua com cada dia dins una motxilla petita. 

6è 

El dia 26 de febrer, el darrer dijous del mes, els alumnes de 6è han organitzat una altra venda de berenar 
a l’escola. Com ja sabeu les racions seran prou grosses i valdran un euro, qui vulgui si en sobra després en 

podran comprar més. Aquest serà el darrer berenar que organitzen, animeu-vos! 

 

CARNAVAL 

Aquest dilluns tot i que el temps no va voler acompanyar gaire vam sortir al carrer amb les disfresses i 

amb moltes ganes de fer bulla. Al igual que l’any passat, la banda jove es va unir a nosaltres i junts vam 

fer el recorregut pels carrers del poble. Des d’aquí els volem donar les gràcies perquè la seva presència 

sens dubte aporta caliu i dóna alegria a la rua !  
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RECORDEU:  

Que el dia 27 de febrer és el 

dia de la festa escolar 

unificada a tot Balears i per tant 

no és lectiu. 

Per aquest dia, el Punt d'Estudi 
Es Mercadal ens fa una 

proposta. 

 

 

Divendres, 27 de febrer 

 Festa de l’Escola Unificada  

     ESTARÀ OBERT DE 8.30h - 13.30h  

ACTIVITATS I TALLERS ADEQUATS A TOTES 
LES EDATS 

 

 

 

 

 

Hauran de dur: berenar i aigua  

C/Dr. Llansó, 21A Es Mercadal  971.37.56.88 

Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 20h 

www.facebook.com/puntdestudi.esmercadal 

puntdestudiesmercadal.info@gmail.com  

 

PREU: 12€ socis APIMA 

   15€ no socis 

Límit d’inscripció 26 

de febrer 

 

El proper dijous 26 de febrer, a les 

19:30 hores, al Centre de 

Convencions des Mercadal hi 

haurà la conferència: 

"I A CA VOSTRA, COM HO FEIS ?" 

A càrrec del prestigiós psicòleg i 

psicoterapeuta MAURO BOLMIDA, 

organitzada per la Comissió de 

Formació de l'APIMA. 

Tindrem SERVEI DE GUARDA 

gratuït.  

US ESPERAM ! 

 


