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Butlletí setmanal                                   núm. 147                         

17/12/2018                                      Es Mercadal                 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

El sol del desembre i del gener porta gelades pel febrer 

 

 

 

CENTRE 

Activitats darrera setmana de classe 

DILLUNS  17 DIMARTS 18 DIMECRES  19 DIJOUS  20 DIVENDRES 21 

 

Representacions 

de teatre en 

anglès a càrrec 

dels alumnes de 

5ès. 
 

 

Representació de 

titelles en anglès 

a càrrec dels 

alumnes 4t. 

 

“Intenteu xerrar 

amb en Germán 

per organitzar.” 
 

 

Visita d’infantil  

al Geriàtric 

(Pare Noel) 

A les 10 h. 
 

 

5è va d’excursió 

a Cavalleria. 

 

Preu Bus: 

- 4’40 € (No socis) 

- 3’30 € (Socis) 
 

 

Visita Betlem 

d’en Biel. 
 

 

Xerrada policia 

tutor a 5è i 6è. 
 

 
 

 

Cinema matinal 

a la Sala 

Multifuncional. 

 

El Patge Reial 

visitarà infantil a 

les 12.00 h. 
 

 

Els alumnes de 

6è vendran 

coques i torró a 

l’hora del pati. 

Preu: 1€. 
 

    Cantada de 

nadales a la sala 

Multifuncional 

després del pati. 
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Vestimenta per la cantada de Nadales 

P3: jersei blanc amb 3 bolles de colors i gorro d'hivern (ninot de neu). 

P4: jersei negre i capa de rei mag. 

P5: jersei blanc i gorro Nadal. 

1r: gorro, bufanda i guants. 

2n: jersei blanc i capa rei mag. 

3r: jersei negre i calçons negres. 

4t: jersei blanc.  

5è: camisa negra o blanca i falda/cançons de color. 

6è: jersei blanc i gorro Nadal. 

 

 

AGRAÏMENT 

Des de l’escola  volem fer un agraïment a na Flor Maseda  i Catalina Arce per les seves 

donacions d’una empanada gallega i una obra artística als alumnes de 6è, en benefici dels 

alumnes de 6è. 

 
 

Na Flor Maseda i en Tòful Martí fa vuit anys que col· laboren amb l’escola.  

 



 

   

  Pàgina 3 de 3 

   

 

Els guanyadors de l’empanada gallega van ser la família d’en Jordi Barber. 

 

 

Na Miranda i n’Adelaida van guanyar l’obra artística donada per na Catalina. 

 

Moltes gràcies a tots! 

 

Participació de l’Escola al programa AGÀFA’M S’HI POTS IB3. 

Cinc alumnes de 6è de la nostra escola van participar al programa d’IB3 AGÀFA’M S’HI POTS. 

Del dia 31 de desembre a dia 4 de gener cada dia sortirà un dels nostres alumnes participant. 

El programa s’emetrà  al migdia. 

 

Fins l’any que ve! 


