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Butlletí setmanal                                     núm. 82                          

05/12/2016                                       Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

 

''Desembre arribat, posa't set capes d'un plegat.'' 

 

 

CENTRE 

Tallers de Nadal 

Aquest proper dimecres, dia 7 de desembre, farem els tallers per decorar l’escola i començar 

a fer un poc d’ambient nadalenc. Recordeu que heu de dur el material que necessitem: 

- Papers de diari. 

- Cartró prim de 20 x 30 cm ( en podeu dur més d’un ). 

- Una foto de família. 

Necessitam més d’un cartró per cada alumne. 

1ª reunió de delegats 

Dilluns dia 28 de desembre, vam dur a terme la primera 

reunió de delegats del curs per xerrar dels següents temes: 

- Tallers de Nadal. 

- Patis. 

- Propostes de temes per al Carnaval i per a la festa de fi 

de curs. 

 

CINEMA DE 6è                      DELEGATS   2016 - 2017 

Dimarts dia 6 de desembre, a les 17:30 h hi haurà CINEMA a la Sala Multifuncional. Passarem la 

pel·lícula. 

ARTHUR CHRISTMAS : OPERACIÓN REGALO 

Entrada a 1 €, a  benefici dels alumnes de 6è. En acabar podreu fer la bereneta de coques. 

També  realitzarem el sorteig de la Tablet. 
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BIBLIOTECA 

Els contes del mag Babadú: 

Dissabte dia 10 de desembre, a les 11:00 h. 

L'Hora del Conte amb Joan Pau Bonet 

 

 

CENTRE DE CONVENCIONS 

Xerrada educativa a càrrec de Fàtima Anglada.  

Literatura infantil: Cap a una adquisició conscient. 

Dimecres dia 7 de desembre a les 19:30 h. 

Hi haurà servei de guarda !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcció de Facebook de l'Apima: https://m.facebook.com/profile.php?id=952807604823638 

Nou mail de l’escola: ceipmarededeudeltoro.esmercadal@educaib.eu 

 

A la consergeria hi ha molts objectes perduts que cerquen el seu propietari, si qualcú ha trobat 

a faltar res, que passi a fer una ullada. 

 

 

 

Fins a la setmana que ve! 

LOTERIA 6è: Us recordem que com cada any, 

els alumnes de sisè vendran dècims de loteria 

per recaptar doblers pel viatge de final de curs.  

L’horari de venda dels dècims serà: 

 Cada dia de 8:30 h a 9:00 h  

 Dimarts de 17:00 h a 18:00 h a secretaria. 

El preu del  dècim, 23 €. 

 

https://m.facebook.com/profile.php?id=952807604823638

