
 

   

  Pàgina 1 de 2 

   

 

 

 

Butlletí setmanal                                                nº 26                        
23/03/2015                                             Es Mercadal                 

 

CEIP Mare de Déu del Toro  

 

 

Aquesta setmana tenim moltes informacions. Preneu nota! 

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

Infantil 

P3- Necessitam més mocadors!! Cada fillet/a ha de dur una capsa de  

mocadors. Moltes gràcies!! 

P4- Dimarts 31 de març es farà  “una reunió bereneta” per tal de presentar els projectes treballats a 

l’aula: “Joan Miró” i “els mussols i les òlibes”. Serà a les 17h. Gràcies per la vostra assistència!! 

P5 A i B- Dijous 26 de març anirem d’excursió a Binifabini, el lloc on viu na Júlia (la nostra companya de 

P5 B) Quina il·lusió!!! Recordau de dur bòtil d’aigua i berenar com cada dia! 

Primària  

Dilluns 30 de març tots els alumnes de Primària, de 1r a 5è, assistiran a un espectacle de l’Orquestra de 

Cambra a la Sala Multifuncional del poble. El preu de l’activitat és de 2€ per cada fillet o filleta. Podeu 

fer arribar els doblers al llarg de la setmana a les respectives tutores. Moltes gràcies. 

1r i 2n 

Dijous dia 26 de març els fillets de 1r i 2n aniran d’excursió a fer un trosset del camí de cavalls, aniran de 

Binimel·là a Pregonda i tornar. És important que duguin calçat còmode per caminar, el berenar com cada 

dia, i aigua. 

3r 

Els alumnes de 3r aniran d’excursió a s’Albufera d’es Grau divendres 27 de març. 

Conferència molt interessant!! 

Divendres 27 de març a les 

19.30 h al Centre de 

Convencions des Mercadal 

Recordeu que hi ha servei de 

guarda gratuït!! 
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4r 

Els alumnes i tutores de 4t estan recollint taps de plàstic, us demanen si els en podeu dur. També volen 

agrair la col·laboració de les famílies de l’escola que han retornat el qüestionari “El Treball” del butlletí 

número 23, ja han rebut la informació que necessitaven i ja s’han posat a treballar. Moltes gràcies!  

6è 

Us volem informar que diumenge 29 els alumnes de 6è se’n van de viatge a Castellar de N’Hug, al 

Berguedà. Estan molt contents i no tornaran fins dimecres 1 d’abril. Els desitgem que s’ho passin molt bé 

i ja ens explicaran les aventures quan tornin. 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

Les alumnes de 6è van participar en el concurs de dibuix i narració que organitza el parlament de les 

Illes Balears, i divendres passat va ser l’entrega de premis, i dues filletes de 6è han estat premiades! 

Estem molt contents i volem felicitar-les i reconèixer el mèrit de la seva feina: 

N’Ana Pons Coll ha guanyat el segon premi de Balears de narració. 

N’Ariadna Pons Soler ha guanyat el tercer premi de dibuix de Menorca.  

Us deixem unes fotos de les guanyadores. Els treballs premiats sortiran publicats al calendari del 

Parlament de l’any que vé.  

 

 

 

 

Tallers de la setmana cultural 

Estem preparant una sèrie d’activitats pels tallers que durem a terme els tres dies abans de les vacances 

de Pasqua (dilluns 30, dimarts 31 de març i dimecres 1 d’abril) Necessitam la vostra ajuda i col·laboració. 

Ens podríeu dur bòtils de plàstic grans de refrescs (buits i nets), tipus coca cola, trina…. Que són més 

resistents. Moltes gràcies! 

CENTRE 

Des de l’equip de mestres volem fer un agraïment molt especial a l’APIMA. Gràcies a l’equip que hi 

treballa i a la donació que han fet aquesta setmana, s’ha pogut dotar l’aula de 2n A amb una pissarra 

digital i un canó. També s’han renovat dos ordinadors  de secretaria. 

POBLE 

Obra teatral L’amo en Xec. Dissabte 28 de març a les 11h a la biblioteca Pública des Mercadal.  


