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Butlletí setmanal                                           nº18                         

26/01/2015                                      Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies el darrer butlletí del mes de gener, ja 

que diumenge donem pas al mes de febrer. 

 

PROVERBIS del mes de gener: 

 

Aigua de Gener, omple botes i graner. 

Pel gener no siguis matiner. 

Si no plou pel gener, mal va el graner 

 
 

   

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

 

          Les Mestres d’infantil estan preparant uns tallers en els quals participaran els 

infants de P3, P4 i P5 i necessitarien la vostra col·laboració per a arreplegar els següents 

materials: 

TALLERS DE PLÀSTICA 

- Raspalls que estiguin en bon estat i ja no necessiteu (de roba, de plats, grans, petits...) 

- Bòtils per esquitxar 

- Compta gotes nets de medicines ja acabades 

- Cartó prim sense dibuixos o lletres 

- Retalls de teles 

- Botons 

- Restes de llanes, cordons, corda... 

- Xapes de refrescs 

- Canyetes de beure 

- Suro blanc 

TALLER DE JOC SIMBÒLIC 

- Davantals vells perquè quedin a l’escola. 

 

Atenció: 

És necessari que reviseu bé 

els cabells dels vostres fills, 

ja que hem detectat polls 

a diversos cursos i convé 

que col·laborem entre tots 

per eliminar el problema. 
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ESCOLA 

 

6è 

Divendres dia 30 els alumnes de 6è vendran a escola berenars a 1 €. 

Qui vulgui participar que li digui a la tutora del seu fill/a. 

 

CENTRE 
 

El pròxim divendres dia 30 és el dia de la Pau, i com cada any a la nostra escola farem 

una activitat per tal de celebrar i remarcar el que significaria poder arribar a tenir un 

món en Pau, sense conflictes i units en un objectiu comú, la bona convivència i el 

respecte. 

Per açò a les 11:45 sortirem tots junts a la plaça Pare Camps, escenificarem el símbol 

de la Pau i cantarem “We Are The World”. Us convidem a afegir-vos si voleu i a cantar 

amb nosaltres. 

Tot açò serà possible si la meteorologia ho permet. Recordeu que l’any passat ho vam 

haver de fer a l’entrada de l’escola. 

  

                                                                                                                                                       

MMMOOOLLLTTTEEESSS   GGGRRRÀÀÀCCCIIIEEESSS   AAA   TTTOOOTTTSSS!!!!!!!!!!!! 
 

FINS LA PROPERA SETMANA!! 


