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 Butlletí setmanal                                                         nº 24                         

 09/03/2015                                                      Es Mercadal                 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

 

Març falsa primavera que enganya al bestiar 

Aigua de març, herba en els sembrats. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

4t  

Reunió de famílies de 4t, dimarts dia 10 a les 17,00 per tractar dels resultats de les proves LAQSE del curs 

passat. 

5è 

Taller de gènere, els alumnes de 5è participaran a un taller de gènere organitzat per l’ONG MIRA els dies 

10,12 i 13 de març. 

6è 

Reunió de famílies, divendres dia 13 en relació amb el viatge de final d’estudis, serà a les 18 h. 

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

 NOTA D’AGRAÏMENT 

Des de l’escola volem agrair a na Marga Pons de sa Cavalleria que forma part de la Comissió de Manetes 

la feina que ha fet ajudant-nos amb la renovació de cortines i teles de matalassos. Moltes gràcies per la 

teva disponibilitat i bona feina!! 
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LECTURA EN PARELLA 

Durant el mes passat vam engegar el projecte Lectura en Parella. Aquest projecte ja fa uns quants anys 

que és present a la nostra escola. Bàsicament és un projecte de potenciació de la lectura on els alumnes 

dels cursos superiors fan de tutors als alumnes dels tres primers cursos de primària. Junts passen unes 

estones de lectura i els majors els ajuden a millorar les habilitats de lectura. 

És una activitat molt motivadora i que aporta molt bons resultats.  

                                

  

 

  

 

 

ADHESIÓ DE LA NOSTRA ESCOLA AL MANIFEST DE LA XARXA DE CENTRES 

COOPERANTS 

Manifest de cooperació 

La Xarxa de Centres Educatius Cooperants, formada per 20 escoles d’infantil i primària de Menorca i 

Nicaragua, posa de manifest que la gran assignatura pendent de totes les societats és aconseguir l’equitat 

real entre dones i homes; que la desigualtat de gènere és un fet canviable i que l’educació té un paper 

fonamental per aconseguir-ho. 

Per aquest motiu avui, Dia Internacional de les Dones, la Xarxa de Centres Educatius Cooperants, de la qual 

el CEIP Mare de Déu el Toro des Mercadal, en forma part, vol fer unànime la seva veu i fer palès el seu 

compromís per continuar treballant en la construcció d’una ciutadania crítica, activa i global capaç d’avançar 

cap a una societat més igualitària. 

En aquest procés, creiem imprescindible que des del món educatiu es treballi per: 

 Visibilitzar les dones en el llenguatge i incorporar els coneixements de les dones en els continguts 
educatius per tal de reconèixer, valorar i potenciar els coneixements femenins. 

 Fer que els espais físics de l’escola i el seu ús no contribueixin a reproduir els rols de gènere.  

 Garantir l’ igualtat d’oportunitats entre fillets i filletes a nivell de participació i presa de decisions a les 
aules.  

 Canviar els estereotips i rols de gènere que imposen un model de persona en funció del seu sexe  i 
limiten el lliure desenvolupament de les persones. 

 Posar en valor les tasques de cura com  un pilar bàsic del benestar de les persones i afavorir-ne la 
seva coresponsabilitat entre dones i homes. 

 Aconseguir la tolerància zero davant les situacions de violència de gènere. 
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 La Xarxa expressa la seva ferma convicció que una societat més justa passa necessàriament per 

una societat més igualitària. 

Aprovat per claustre dia 3 de març de 2015. 

 

 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ 

 

Els membres de la Comissió de Formació estem molt satisfets de l’èxit de la xerrada de Mauro Bolmida, 

que va tenir lloc el passat 26 de febrer al CCM. Hi hagué molta participació, de fet es va omplir la sala 

gran, i un total de 18 infants van utilitzar el servei de guarda, que va anar a càrrec del Punt d’Estudi. 

En Mauro va donar idees molt concretes, de manera molt directa i entretinguda. Si algú s’ho va perdre, o 

va venir i li agradaria tornar-lo escoltar, aquí teniu dos enllaços a vídeos de youtube. El primer és una altra 

xerrada que va fer, en què exposa idees molt semblants a les que va exposar a Es Mercadal. El segon 

enllaç és un vídeo que en Mauro va posar, com a cloenda de la seva xerrada. Molt interessant! 

Esperem que us agradin! 

https://www.youtube.com/watch?v=zddUxrbIENQ 

https://www.youtube.com/watch?v=IGLp0PSZmRM 

 

 

POBLE 

CAMPANYA MANS UNIDES 

Com cada any es farà una venda de menjars a benefici de Mans Unides, podeu dur el menjar a Ca 

N’Àngel del 10 al 13 de març de les 10 a les 12h i la seva venda al públic serà divendres 13 de 17 a 20 i 

dissabte 14 de 10 a 13. 

 

                                                                                                                    Fins la pròxima setmana! 

https://www.youtube.com/watch?v=zddUxrbIENQ
https://www.youtube.com/watch?v=IGLp0PSZmRM

