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Butlletí setmanal                                           nº 58                         

14/03/2016                                        Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, aquest butlletí està plegat d’aconteixements. Aprofitem per 

desitjar-vos un bon dilluns i un bon començament de setmana!                                                                

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL, 1r i 2n 

 

Us informem que avui dilluns 14 de març hem assistit a un espectacle teatral anomenat CUAC, a la sala Multifuncional. 

L’entrada ha estat gratuïta ja que l’espectacle ha estat subvencionat per l’Ajuntament des Mercadal. 

 

INFANTIL 

Els propers dies començarem a regar amb sucre els arbres de l’escola i els del geriàtric per veure si prest ens donen qualque 

sorpresa ben dolça! 

Els darrers dies de trimestre (21, 22 i 23 de març), com ja és costum a l’escola, durem a terme els Tallers de Pasqua, on ens 

agruparem alumnes de 3, 4 i 5 anys per a realitzar activitats de manera conjunta. L’horari dels tallers serà de 9h a 10.30h i 

totes les propostes aniran enfocades entorn als contes i a plàstica. Durant els tres darrers dies, a part dels tallers, tenim 

programades activitats tan engrescadores com: 

DILLUNS: celebrar l’arbre Caremel·ler 

DIMARTS: anar al cinema 

DIMECRES: fer un berenar conjunt. Aquest trimestre toca dur berenar als grups de P3 B (dolç) i P5 (salat) 

Hem de recordar que s’han de continuar revisant els cabells dels fillets i filletes perquè encara hi ha polls. 

 
P4 
 
Aquests dies hem pogut veure de ben a prop una ratapinyada i ens hem engrescat a voler saber més coses. 

De moment volem saber com tenen les ales. Per açò demanem que dugueu fotografies on puguem veure-les i així poder 

continuar aprenent curiositats sobre aquest animalet tan present a Menorca i alhora tan difícil de veure! 

P5 

Demà dimarts a les 18h farem una reunió per parlar sobre el campament.  
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PRIMÀRIA 

PRIMER A 

La mestra de 1rA convoca a les famílies de la classe a una reunió informativa de curs demà dimarts a les 18.30h. 

CINQUÈ 

Dijous 17 de març els alumnes de 5è aniran tot el matí d’excursió a Santa Àgueda.  

SISÈ 

La setmana passada vam fer un taller a l’aula amb n’Eulàlia Torrà sobre pubertat i adolescència. Al principi ens va fer molta 

vergonya, però després ha anat molt bé! Hem rallat de quasi tot! Gràcies Eulàlia. 

La mateixa Eulàlia Torrà farà una xerrada per als pares de 6è el dimecres 16 a les 20.15h a l’aula, just després de la darrera 

reunió de viatge que farem dimecres 16 a les 19.30h. Ja fem maletes! 

Rallant de tallers, també dimecres 16 vindrà a l’aula la mare de na Sílvia i ens farà un necessari i interessant taller sobre 

primers auxilis i accidents domèstics. 

Ja acabem trimestre i destaquem que al final també hem trobat horari per poder anar a l’hort, així que ja hem fet les primeres 

sembres... Un èxit! 

Aquests dies també acabem un projecte sobre política a l’aula, i també un altre sobre canvi climàtic per fer un enviament de 

material a l’escola de Las Trojas de Nicaragua i així mostrar com veiem nosaltres aquest problema. 

Diumenge 20 partim de viatge, així que... Ens veiem després de vacances de Pasqua. Salut! 

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

Des de l’Escola Arc de Sant Martí i juntament amb la nostra APIMA, es vol posar en marxa un Banc d’Intercanvi de roba. 

Pensem que és un recurs que pot ser molt útil ja que hi ha famílies que necessiten ajuda i d’altres que no saben què fer amb la 

roba que ja no utilitzen. 

Es demana a les famílies de P3 i a totes aquelles que tinguin roba de fillet menor de 3 anys que ja no emprin i que vulguin 

col·laborar amb el banc d’intercanvi de roba que deixin tot el que no necessitin a una capsa que hi haurà a l’escoleta Arc de 

Sant Martí. Moltes gràcies. 

 

APIMA 

L’APIMA convoca una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS pel proper dijous 17 de març a les 19:30 al CCM amb el tema 

“Present i futur de l’escola”. Es tractaran els següents temes: 

1. Exposició d’actuacions dutes a terme per la Junta de l’APIMA. 

2. Debat. 

3. Definició de la postura a seguir a través de la votació secreta dels socis. 

Hi haurà servei de guarda per part del Punt d’Estudi. Es prega, més que mai, MÀXIMA ASSISTÈNCIA. 

Fins la propera setmana! 


