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CP Mare de Déu del Toro 
 

Aquestes són les notícies del primer butlletí del 2n trimestre. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P5 

Encara queden moltes famílies per pagar el material d’aula. Es recorda que són 53€ els no 

socis de l’APIMA i 47 els que sigueu socis. 

Avui dilluns comencen les entrevistes personals per comentar l’informe del primer trimestre. 

Al suro de la classe trobareu una graella per apuntar-vos.  

 

PRIMÀRIA 

SEGON CICLE 

6è 

El dia 16 de gener els alumnes de 6è vendran coques per recopilar doblers pel viatge de fi 

de curs que cada cop és més a prop! Les coques es vendran a la plaça Pare Camps amb 

motiu de la celebració de Sant Antoni i per completar la torrada que podran adquirir a la 

mateixa plaça. 

 

CENTRE 

El proper dia 15 de gener amb motiu de la festa de Sant Antoni farem com cada any una 

torrada al pati de la nostra escola per berenar. 

L´escola hi posarà la sobrassada i els alumnes que en vulguin han de dur el seu panet ja 

tallat de casa. Aquells alumnes que no els agradi o que no puguin menjar sobrassada 

poden dur el seu berenar com cada dia. 

Alguns pares i membres de l´APIMA hi seran per ajudar-nos a torrar la sobrassada. 

 

 

De la flor de gener per les 

abelles va bé 



 

POBLE 

Dissabte, 16 de gener a les 20:30 hores, a la plaça Pare Camps, es farà la tradicional 

torrada de Sant Antoni.  

Els beneficis de la venda  de la sobrassada i el botifarró aniran per a l´APIMA de l´escola. 

Així mateix,  pels postres els alumnes de 6è vendran coques per a recaptar dobles pel 

viatge de fi de curs. 

 

CONSELL ESCOLAR DE MENORCA 

Dimecres 20 de gener hi haurà eleccions al consell escolar de Menorca, alumnes majors 

de 16 anys, docents i famílies associades a l’APIMA podreu votar, recordeu que abans us 

heu d’haver acreditat, si encara no ho heu fet, teniu temps fins dia 12 de gener al blog del 

CEME. 

http://eleccionsceme.blogspot.com.es/ 

 

FORMACIÓ 

Els dies 12 i 13 de febrer es realitzaran les  JORNADES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL a Alaior. 

Aquestes Jornades tenen com objectius, en primer lloc, oferir un espai de trobada de 

docents i no docents preocupats i implicats en la direcció cap on ha de mirar l’educació 

del nostre present i futur. En segon lloc, propiciar un apropament a les competències de 

caràcter emocional, corporal i cognitiu que han de regir i facilitar el procés educatiu de les 

formacions i de tota la comunitat educativa. Es convida als no docents (Famílies i altres 

membres de la comunitat educativa) a assistir a la conferència d’en Rafael Bisquerra sobre 

EMOCIÓ I MOTIVACIÓ, als dos tallers destinats a les famílies així com també a la taula 

rodona. 

 Us podeu inscriure online a través d’un formulari que està penjat a la web del CEP: 

http://www.cepdemenorca.cat/jornades/jornades-emocional/ 
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