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CEIP Mare de Déu del Toro 
 

  Estant ja a les portes de les vacances d’estiu, amb 

aquest darrer butlletí del curs lectiu 2014-2015, us 

informem de tots els esdeveniments que es duran a 

terme durant  la darrera setmana del curs. 

  

  

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

DIMECRES 17 els fillets i filletes d’Infantil farem JOCS D’AIGUA. Hem de dur el banyador i crema 

de sol posada, una tovallola i una muda de roba interior (braguetes, calçotets) per després 

canviar els banyadors banyats. Tot amb el nom posat!. Moltes gràcies! 

P3 

Avui dilluns els fillets i filletes de P3 hem anat a l’escoleta a convidar als fillets i filletes de P2 i 

demà dimarts seran ells els qui vindran a visitar la nostra escola! 

P5 

Per la festa de final de curs, els infants de P5 representarem els geganters de les festes de Sant 

Martí. La roba que hem de dur divendres 19 al capvespre és: camiseta blanca, calçons blancs 

curts o texans curts.  

Dilluns 15 farem un altre TALLER per acabar els capgrossos i gegants. Podeu venir a les 16 a la 

classe de P5B. 

Dimecres 10 de juny vam fer una sessió d’Educació Física al pati de Primària amb na Pili. Ja 

comencem a fer activitats com els fillets i filletes de 1r! 

També us volem dir que els fillets i filletes de P5 ja hem anat de campament!. Quina xalada que 

hem fet!. Hem dormit fora de casa, i és que ja som molt grossos!. Teniu fotos molt xules de la 

sortida penjades a la pàgina web. 

 

 

 Butlletí setmanal                                          nº 36           
 15/06/2015                                      Es Mercadal                
 

Divendres 19 

Recordeu que tots els fillets 

han d’estar preparats a 

l’Escola a les 19:15h per 

començar es Festival a les 

19:30h. 
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PRIMÀRIA 

1r i 2n 

Els alumnes de 1r i 2n cicle faran conjuntament la refrescant sortida a la piscina des Mercadal. 

Hi aniran DIMECRES 17 de juny. També hauran de dur banyador, tovallola, crema solar i 

xancletes. 

1r i 3r 

Els fillets i filletes de 1r i 3r curs aniran conjuntament a la platja DIJOUS 18 de juny. Us recordem 

que hauran de dur una motxilla amb tovallola, aigua i berenar, i banyador i crema solar 

posada. 

4t 

Els alumnes de 4t, DIMARTS 16 de juny aniran a refrescar-se a la piscina del poble. Cal que 

duguin banyador, crema solar, tovallola i xancletes. 

5è 

Dimecres 17 els alumnes de 5è aniran d’excursió a Ses Salines de Fornells on realitzaran 

l’activitat Mar i Vela. Serà molt divertit navegar pel fantàstic Port de Fornells. Hi farem tot el matí. 

Hem de dur motxilla d’excursió amb tovallola, muda i berenar, també cal que duguem gorra i 

crema posades. 

6è 

Dijous 18 els alumnes de 6è visitaran l’ Institut Biel Martí de Ferreries del qual seran alumnes el 

curs vinent. Molts ànims en aquesta nova etapa que ja és ben a prop! 

 

CENTRE 

FESTA DE FINAL DE CURS 

DIVENDRES 19 farem la festa de final de curs a la qual hi esteu tots convidats i convidades. 

L’espectacle començarà a les 19.30h. Es demana a les famílies que s’encarreguin de que tots 

els alumnes estiguin a les 19.15 preparats i a l’escola. 

Aquest any els diferents cursos de l’escola representaran algunes festes populars molt divertides. 

Ens farà molta il�lusió que vingueu a veure els espectacles que hem preparat. 

Sabeu també que després de les actuacions la comissió de festes de l’APIMA organitza una 

bereneta amb la vostra col�laboració.  Tot seguit us expliquen com estarà organitzada: 
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Estimades famílies: 

Vos agrairíem que duguéssiu coques dolces, salades, pudings, truites o la vostra especialitat. 

Preferiblement heu de portar-ho tallat des de casa i millor si va en plats de cartró o plàstic. Hem 

pensat que per distribuir millor el tipus de menjar, els grups encarregats de dur DOLÇ seran: P3, 

P4, P5A, P5B, 5è i 6è, i els grups encarregats de dur SALAT seran: 1rA, 1rB, 2nA, 2nB, 3rA, 3rB, 4tA i 

 4tB.   

L´Apima aportarà la beguda i els gelats. Ho podeu entregar a partir de les 19:15h al pati 

d’infantil (aules pop). 

Enguany tornarem a posar taules als dos patis i es repartirà el menjar per les taules. El beure es 

servirà al pati de gespa.  

Recordeu: els fillets i filletes  tenen preferència a l’hora de menjar. 

Per qualsevol suggeriment, estem a la vostra disposició. 

Moltes gràcies per la vostra col�laboració! 

També us volem ensenyar algunes fotos de les jornades d’Educació Física que vam realitzar els 

dies 4 i 5 de juny, també des d’aquí volíem agrair a les mestres d’educació física tot l’esforç i 

organització per aquestes olimpíades tan divertides! Moltes gràcies Kika i Pili! 

 

 

 

 

 

 

 

La Comissió des Butlletí us desitja a tots que passeu un molt bon estiu 2015!.  

Ens veiem el proper mes de setembre amb les piles ben carregades per un nou curs. 
 

 


