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Butlletí setmanal                              núm. 103                         

19/06/2017                                  Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del 

Toro 

 

 

DIMARTS 20 

 Els alumnes de P5 aniran a la piscina. Activitat gratuïta. 

 

 Els alumnes de 5è van a l’activitat de Mar i Vela.  

Preu del bus: 3 € els socis, 4 € no socis. 

 

 Els grups de 6è van a l’IES Biel Martí. Sortida gratuïta. 

 

DIMECRES 21 

 Amb els alumnes de 5è teníem previst fer una sortida amb bicicleta. Com que 

sembla ser que les temperatures seguiran altes hem decidit substituir l’excursió 

per una altra activitat. 

 

 Els més petits de l’escola, els d’infantil, tindran jocs a la plaça Pare Camps.  

 

 Els de 6è se’n van a la piscina. Activitat gratuïta. 

 

 Tot el 1r cicle se’n va a s’Arenal d’en Castell.  

Preu del bus: socis 3,90 € , no socis 5,20 €. 

 

DIJOUS  22 

Festa de fi de curs al pati de l’escola a partir de les 19.30 h. Aquest any representarem 

moments importants de les festes de Sant Martí. 

 
 

Hem arribat ja als darrers tres dies d’aquest curs 

2016/2017, han estat moltes setmanes de convivència, de 

noves amistats, de molta feina feta i ara toca xalar i 

gaudir de l’estiu, ben merescut! 
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L’Apima és l’encarregada d’organitzar la bereneta que farem després de les 

actuacions. Recordeu que hem de dur una coca per compartir. La podeu deixar el 

capvespre a les aules prefabricades. 

Coques dolces: Infantil 

Coques salades: Primària 

Demanem la col.laboració del màxim de voluntaris en acabar el festival per recollir 

les cadires i montar les taules per fer la bereneta. 

Us hi esperem a tots!! De ben segur farem una xalada! 

 

L’escola vol donar les gràcies a la piscina municipal per aquests dies de juny que 

“gratuïtament” obre les instal·lacions per als nostres alumnes en horari de matí. 

 

Després d’un any de molta feina, les integrants del butlletí marxem de vacances! Molt 

bon estiu a tothom! Ens tornem a veure amb moltes ganes el curs vinent. 

 

Noelia 

Mabel 

Natalia 

Mónica 

Eva 

Conxi 

Patricia 

Janet 


