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Butlletí setmanal                                           nº 3          
22/09/2014                                      Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, aquest és el primer butlletí del curs 
2014-2015, aprofitem per desitjar-vos a tots un bon 
començament de curs.                                                         

  

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 
 

Els fillets i les filletes han de dur: 

� Una bata per pintar (amb el nom posat) 

� Un parell de calcetins per fer “psico” (amb el nom posat) 
� Una capsa de mocadors de paper (els de na Lluïsa i na Júlia                  

No). 
� Un paquet de tovalloletes humides (els de na Gloria No). 

 

TERCER CICLE 
 

Sortida camí de cavalls. Com cada any, els tutors de 5é i 6é 

conjuntament amb la professora d´educació física, han organitzat una 
sortida de senderisme (camí de cavalls) que considerem molt interessant  

per tal  que els fillets comencin a conèixer el litoral menorquí. 

Enguany farem l’itinerari que va des de Tirant (Binidonairet) fins Santa 

Teresa. La sortida està programada pel proper *dimarts 30 de setembre*, 

i si fa bon temps, podrem nedar. 

Els cursos passats s’han fet aquestes etapes: 

� Cavalleria-Binimel.là 

� Binimel.là-Pregonda 
� Ses Salines-Son Parc. 

 

ESCOLA 
 

El Proper dijous dia 25 de setembre farem la Assemblea de centre, serà a 

les 20h a la sala multifuncional, i esperem la vostra assistència ja que 

presentarem les novetats i moltes altres informacions de cara aquet nou 
curs. 

 

 

 

. 

 

VISITA LA BIBLIOTECA ! 

Oberta de dilluns a dissabte, 
matins de 10h a 13h. 

Capvespres de dilluns a 

dijous de 17h a 20h. 

Vine a gaudir dels Llibres, 
revistes, premsa, contes, 

música, pel.lícules, wifi i molt 
més. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
  

Escacs- Escola d’Escacs de setembre a maig, tots els divendres a partir del dia 26 de setembre a 

l’escola Mare de Déu del Toro. Es paga una quota anual de 30 €. 

Atletisme- El Club de Menorca de Atletisme fa classes el dimarts de 16h a 17h i els divendres de 18’30h 

a 19’30h al camp de futbol petit d’es Mercadal. Té un cost de 15 € al mes. 

Aloha- L’Apima de la nostra escola torna a oferir aquesta activitat que es farà al nostre centre. Resta  

pendent de confirmar dies i horaris. Més informació a l’escola. 
Altres activitats- des de la Comissió d’Economia es proposa que si hi ha alguna persona interessada en 

proposar i/o realitzar alguna altra activitat extraescolar que no estigui prevista dins el ventall de les que 
s’ofereixen des de l’Ajuntament, com per exemple teatre, circ, natació, etc.., que es faci arribar, el més 

aviat possible, un escrit amb les dades i contacte a la bústia de l’Apima. 
 

ESDEVENIMENTS DEL POBLE 
 

Divendres 26 a les 19h conferència organitzada per l’associació de diabètics de Menorca ADIME.- 

Lloc: Centre de Convencions. 
 

Exposició “Creant un Món Millor”. 
Creant un Món Millor es una exposició formada per les obres de l’alumnat infantil dels tallers de pintura 

de l’associació Punt@rt d’Es Mercadal.  
Els 25 quadres que composen la mostra han estat elaborats durant els mesos de Juliol i Agost per filletes i 

fillets d’entre 6 i 12 anys i reflecteixen la seva visió d’un món millor. 
Romandrà oberta al públic del 18 a 28 de setembre, de dilluns a dissabte, de 19h a 21h, a Can N’Àngel 

(Es Mercadal). 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                             Fins la setmana vinent!! 

 


