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CP Mare de Déu del Toro 

 

 

 

CENTRE 

 

SANT JORDI 2018 

Avui hem celebrat  el dia del llibre amb diferents activitats: 

Els alumnes de 3r han explicat la llegenda de Sant Jordi als alumnes d’infantil i als de 

l’escoleta Arc de Sant Martí. 

Tots els alumnes des de 3r fins a 6è hem gaudit dels llibres nous que hem adquirit per a la 

biblioteca de l’escola. 

Hem celebrat l’acte d’entrega de premis del concurs de Narració Curta. 

 

TEATRE 

P5 

Dimarts 24 d'abril, a la Sala Multifuncional a les 19,00 hores, representarem les obres de 

teatre: "Monkey Puzzle" i "Bernat, el somni d'un artista", a càrrec dels fillets i filletes de P5. Hi 

esteu tots convidats!!! 

El dia de la representació, els infants hauran d'arribar a la Sala Multifuncional a les 18,40 

hores per tenir temps per preparar-nos abans de començar. 

P5 A  

Vestuari per a l'obra de teatre:  

Dia 24 al matí han de venir vestits de casa amb la roba del teatre i dur una muda dins una 

bossa, amb el nom posat, perquè després del teatre es canviïn i no embrutin la roba del 

teatre durant la jornada. Al capvespre també han de dur posada la roba del teatre, 

d'acord amb el que us van escriure a la circular de vestuari. 
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‘‘Per Sant Jordi, l'espiga a l'ordi'' 
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P5 B  

Vestuari per a l'obra de teatre:  

Dia 24 al matí i al capvespre els alumnes han de venir amb el vestuari de teatre posat de 

casa: camiseta de color negre, leggins o calçons de color negre i sabates de color negre.  

Al matí han de dur una muda dins una bossa, amb el nom posat, perquè després del teatre 

es canviïn i no embrutin la roba del teatre durant la jornada.  

 

NOTÍCIES D’AULA 

1r 

Demà dimarts 24 vindran a passar proves d’audició als alumnes de 1r. 

 

BIBLIOTECA 

Biblioteca Pública des Mercadal 

28.04.2018 - 11 h. 

Damià el Bufó, amb el conte "El rei amb 

orelles de cavall", ens parla de la diferència, 

de la importància d'acceptar els altres tal 

com són i de com ens hem de comportar 

amb qui no és com nosaltres. 

 

Un conte amb música i titelles, apte a partir 

de 3 anys. Interpretat per Joan Maria 

Pascual. 

 

ATENCIÓ 

PSICOMOTRICITAT 

Necessitem espuma per omplir una funda de matalàs per la sala de psicomotricitat. 

 

 

 

Fins a la setmana que ve! 


