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Butlletí setmanal                                         nº 37           

21/09/2015                                     Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, ja ha començat el nou curs i aquestes 

són les activitats planejades per a aquesta setmana ! 

Al setembre, el vi està per vendre. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

P3 

A P3 A i B, dimarts dia 22 farem un taller de famílies, estarà obert de 16:30 a 18:00 h. 
a cada una de les aules de P3, per pintar les bossetes de tela que vam 

encomanar. L'infant pot venir acompanyat del papà, mamà, l’avi, àvia, cangur... 

P4 

El alumnes de P4 el dilluns dia 21 estan convidats a fer dansa clàssica i psicoball. 

P5 

El alumnes de P5 el dimarts  dia 22 també aniran a fer dansa clàssica i psicoball. 

 

TERCER CICLE 

6è  

Els alumnes de 6è ja estam en marxa ben alegres i contents un curs més…. 

comencem el nostre darrer curs a l’escola ple d’aventures i tasques... 

Volem donar la benvinguda de nou a en Dejan que torna a ser amb noltros i, per 
acabar l’estiu, farem ja una sortida el proper divendres dia 25. Caminarem una ruta 
del camí de cavalls per la zona de Cavalleria amb en Toni Melià i na Marta 

d’Educació Física i, aprofitant el bon temps, acabarem amb una darrera nedada 

enguany. Recordar dur motxilla amb el berenar i muda de banyador i tovallola, crema... i 
aigua abundant. 
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POBLE 

Des de diferents entitats ens han fet arribar diferents ofertes d’activitats per als 
vostres fills, us ho passem per si és del vostre interès. 

Tallers de Natura; per a fillets de 5 a 12 anys, dies a convenir, informació i 
inscripcions Magda Triay 971.37.54.15  i  629.12.08.79 

Taller d’aquarel·la i dibuix; orientat en pedagogia Waldorf, fillets de 4 a 12 anys, 
dies a convenir, informació i inscripcions Anna Yera 662.59.25.00 

Club Basquet Es Mercadal, per fillets de P4 fins a 4t, dilluns i dimecres. Portes obertes 

21-23, 28-30 de setembre. 

Escola D’Escacs, per fillets de totes les edats, cada divendres de 18 a 20h, 
informació i inscripcions 699.99.54.35, palfilmercadal@gmail.com 

 

 
CENTRE 

Assemblea de Centre. El proper dimecres dia 23 de setembre celebrarem la 
Assemblea anual de centre, on us presentarem l’equip de mestres d’aquest any i us 

explicarem l’organització i les novetats d’aquest curs. Serà a la Sala Multifuncional 

a les 20h. No falteu!!! 

 

En relació al butlletí 

Aquest any ens hem proposat reduir encara més el nombre de fotocòpies que fem 
setmanalment, a més amb l’ús generalitzat que en fem de mòbils i tauletes,  si 

voleu podeu rebre el butlletí només en format digital a través del vostre correu i no 
en paper. A més també el podeu consultar a la pàgina web de l’escola 

ceipmarededeudeltoro.com  

Si us interessa rebre el butlletí només a través del correu electrònic ompliu la 
butlleta i entregueu-la  al tutor/a del vostre fill/a. 

 

 

 

 

 

M’interessa rebre el butlletí només en format digital 

Nom de l’alumne………………………………………….……………………… 

Correu electrònic………………………………………………………………….. 


