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CEIP Mare de Déu del Toro 
 

  Us informem de tots els esdeveniments que es duran a terme                                                                                                     
aquesta setmana.  

 “Pel febrer, abriga’t bé”. 

  

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL    

Ja han començat els Tallers dels divendres, la primera sessió ha estat molt engrescadora i 

divertida, els fillets han mostrat molt interès i estaven molt motivats davant les noves propostes. 

Les mestres us recorden que són activitats molt manipulatives i que es poden embrutar, així que 

convindria que els poséssiu roba que no sigui molt nova. 

                    

 

 

 

 

 

TERCER CICLE 

Els alumnes de 5è i 6è el pròxim dijous dia 19 visitaran la planta fotovoltaica de Milà.                 

Caldrà que duguin una motxilla petita amb el berenar i un bòtil d’aigua. 

 

CENTRE 

Us recordem que dimarts dia 17 és dia no lectiu i que per tant no hi haurà classe, tal com es            

reflecteix al calendari escolar que us farem arribar a principi de curs. 
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Pròxims esdeveniments 

17/02/2015 

Dia no lectiu   

19/02/2015 

Conta Contes 

20/02/2015 

   Trobada al CCM, a les 20h 

26/02/2015 

Conferència al CCM, a les 
19,30h 
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COMISSIÓ DE FORMACIÓ 
 

Des de la Comissió de Formació volem donar les gràcies a totes les famílies que vàreu col�laborar 

contestant els qüestionaris. Ens han servit per saber quines coses considereu que us funcionen i 
quines coses voleu  millorar pel que fa a la relació amb els vostres fills. 
 

Després d’analitzar les respostes, estaiem organitzant un cicle de conferències. La idea és poder-

vos oferir aproximadament una conferència cada mes, d’ara fins a final de curs. Seran sobre 
temes que ens interessen a tots com a pares i mares.  
 

La primera conferència serà dijous dia 26 de febrer a les 19’30 al CCM, a càrrec de MAURO 

BOLMIDA, que és un psicòleg-psicoterapeuta que té solucions per a tot.  

El títol de la xerrada és: “I A CA VOSTRA, COM HO FEIS”. Idees i receptes per educar a casa. 

No us la perdeu, perquè promet ser molt interessant. L’APIMA oferirà servei de guarda per si el 

necessiteu. 

 

APIMA 
 

A la rifa que es va celebrar ahir a la Festa de Carnaval van 

quedar tres premis que no van ser reclamats. A continuació 
recordem els número i els premiats que es posin en contacte 
amb els membres de l’APIMA: 

� Val d’”Es Tomàtic”:  455-groc 
� Motxilla “Llibreria Monte Toro”:  621-rosa 
� Val d’Agrupació Mutua:  384-Verd 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

Conta contes, a sa biblioteca, dijous dia 19 a les 18h,  “TOT DEPÈN DE COM ES DIGUÍ”. A càrrec de 

María Galetta. 
 

POBLE 
 

La  Creu Roja ens ha fet arribar una informació sobre una trobada de GRUP DE PERSONES 

CUIDADORES, dirigit a persones que tenen al seu càrrec a familiars amb dependència. Serà 
divendres 20 de febrer a les 20h al CCM. 
 

Darrer Dimarts, un any més, si el temps ens ho permet, la propietat de S’Albufera ha donat el vist i 

plau per anar a Cala Rotja. No oblideu respectar l’entorn i emprar els foguerons i contenidors de 
fems. Bona torrada!!. 

Fins la setmana vinent! 

AVIS: s’han trobat unes claus 
i una jaqueta al Poliesportiu.  

Qui les trobi a faltar, es pot 

posar en contacte amb 

nosaltres. 


