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Butlletí setmanal                                   núm. 118                         

29/01/2018                                       Es Mercadal                 

CP Mare de Déu del Toro 
 

La pluja de gener, al camp sempre va bé. 

 

CENTRE 

 

DIA DE LA PAU 

Dia 30 de gener és el DIA DE LA PAU, a l’escola cantarem una cançó tots junts al pati. 

 

TALLER BIBLIOTECA 

Seguim amb els contacontes de llegendes i rondalles!  

Dimarts passat va venir na Victòria Pons, l’àvia de na Julieta, en Lluc i en Guillem. Va explicar 

als fillets i filletes de segon, la llegenda Ses Devanadores de Sa Cavalleria i la rondalla S’Amor 

de ses Tres Taronges. 

Dijous  ens va visitar na Carmen Sans, àvia de na Júlia, n’Elies i en Gerard. Va contar la 

llegenda Sa Cova d’en Xoroi als alumnes de 5èA i 5èB. 

A més de les llegendes i rondalles, les dues àvies ens van explicar coses de quan elles eren 

filletes. Ens ho vam passar molt bé!! Moltes gràcies a totes dues!!  
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CARNAVAL 

Dia 12 de febrer, farem la rua de Carnaval. Anirem disfressats de SUPERHEROIS 

PERSONALITZATS (SUPERJO). Rebreu més instruccions dels tutors i tutores per  com han de venir 

caracteritzats de casa. A l’escola només farem un petit detall per acabar de fer la disfressa. 

CINEMA 

Diumenge dia 4 de febrer hi haurà cinema infantil a la Sala Multifuncional. L’entrada valdrà 1 

euro a benefici pel viatge dels alumnes de 6è. Com sempre després es vendran coques, 

intentau col.laborar. 

 

POBLE 

Dins el mes de febrer UCSMIA organitza uns tallers per pares i mares amb fills i filles 

diagnosticats amb TDH. Si voleu més informació, us podeu dirigir a la Unitat Sanitària. 

 

APIMA - COMISSIONS 

Des de totes les comissions que formen part de l’Apima, us animam a participar!! 

Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres: subcomissiobutlleti@gmail.com  

APUNTEU-VOS!!!!! 

 

COMISSIÓ MANETES. 

Dissabte dia 10 de febrer, l’APIMA organitza una jornada de Manetes. Si us fa ganes 

participar us podeu posar en contacte amb la Comissió de Manetes o amb l’escola. 

COMISSIÓ FORMACIÓ. 

Els passats 10 i 12 de gener, va tenir lloc al CCM la xerrada i taller sobre nutrició que va 

impartir la nutricionista Noemí García, organitzada per la comissió de formació de l’escola i 

que va ser un èxit total d’assistència. Va ser interessant la intervenció d’alguns fiets/es de sisè, 

que amb les seves preguntes seran segur un motor de canvi per a les famílies. 

Pels qui no hi vàreu poder assistir, us hem penjat a la web de l’escola, un petit resum i un 

parell de propostes de menús saludables. 

 

 

Fins a la setmana que ve! 
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