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Butlletí setmanal                           núm. 100                         

28/05/2017                              Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

 

¡Aquesta setmana hem arribat al butlletí nombre 100! 

 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P4 B 

Sa clase dels peixos tenim un amic nou!   

És de nom Íker i vé de Bolívia. Estam molt contents que sigui aquí amb noltros! 

DARRERS DIES DE PSICO DE 29 AL 2 DE JUNY 

P5: COLÒNIES AS PINARET 

Els dies 12 i 13 de juny els alumnes de P5 aniran a dormir as Pinaret. 

Reunió informativa: dia 6 de juny a les 17’30h a la classe. 

PREU:10 EUROS 

 

PRIMÀRIA 

1r CICLE 

Dimecres 31 de maig, després del pati rebrem la visita dels alumnes de 1r i 2n de l’escola de 

Tramuntana.  
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6ès 

Els alumnes de 6è divendres dia 2 aniran  a la Sala multifuncional a l’entrega de premis del 

concurs del Parlament. 

CENTRE 

Parking Day 

La setmana del 5 al 9 de juny, les escoles membres de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants, 

organitzarem l’activitat aPARCament PER UN DIA, una acció educativa i 

reivindicativa en la qual transformarem les places de l’aparcament en parcs, jardins, 

biblioteques, espais de joc... per donar a conèixer la necessitat d’un model de ciutat més verda, 

que aposti per una mobilitat sostenible, per les energies renovables i disminueixi la generació de 

residus. Recordeu que aquest dos darrers cursos hem tractat el tema del Canvi Climàtic. 

La nostra escola, ho farà al carrer mestre Garí dia 8 de juny convertint 5 places d’aparcament 

en espais d’esbarjo, joc, lectura, convivència, art, ...  

Comptarem amb la col·laboració de l ‘Escola de Música 

Us convidem a participar-hi i a visitar-ho. 

 

APIMA  

XERRADA 

Divendres dia 2 de juny, a les 19’30h hi haurà una xerrada al CCM sobre el tema de prevenció i 

resolució de conflictes i Convivència. Comptarem amb Nito Coll , director i orientador de l’IES 

Biel Martí. Organitza la Comissió de Formació de l’APIMA. Hi haurà servei de guarda. 

 

 

 

 

Fins la setmana que ve! 


