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Butlletí setmanal                                  núm. 88                         

06/02/2017                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

El febrer curt, amb vint-i-vuit dies se'n surt 

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA  

INFANTIL 

P5 

Aquesta setmana hem engegat el racó de la Biblioteca d’Aula per tal que els infants puguin 

emportar-se en préstec un conte de l’escola. 

La finalitat d’aquest racó és fomentar el gust pels contes i iniciar un bon hàbit lector tant a 

l’escola com a casa. 

Cada fillet/a tindrà un carnet personal on anotarà el conte que s’emporta. 

És important que ajudeu als fillets i filletes a ser responsables amb els contes de l’escola, els han 

de cuidar i han de procurar no perdre’ls. 

Esperem que xaleu junts d’aquesta activitat! 

PRIMÀRIA 

1r A i B 

Dimarts 7 de febrer, els alumnes de 1r en el Taller de Cooperació podran escoltar un conte de 

titelles, El Viatge, organitzat pel Fons Menorquí. És una activitat gratuïta. 

2n A i B 

Els alumnes de 2n se’n van de colònies as Pinaret. Els del grup B parteixen dia 7 i els de l’A ho 

faran el dia 9. 

5è A i B 

Els alumnes de 5è A i B dijous dia 9 de febrer se’n van d’excursió a l’aeroport. 

Preu del bus: 

Socis Apima: 3,90 € 

No socis Apima: 5,20 € 

 

COMENCEM A PREPARAR 

DISFRESSES!!! 
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CENTRE 

Aquesta setmana passada hem començat  la  Lectura en parella. Els alumnes de 4t,5è i 6è fan 

de tutors de lectura dels de 1r,2n i 3r. Ho dúiem a terme dues mitges hores a la setmana. Els 

alumnes que fan de tutors tenen la responsabilitat de preparar-se les lectures a casa. 

 

CARNAVAL 2017 

Dia 24 de febrer farem la Rua de Carnaval. Per tal que pugueu anar preparant la disfressa, us 

explicam de què anirà disfressat cada curs. Recordeu que han de dur la disfressa de casa.  

A l’escola farem  un complement per acabar d’arrodonir la caracterització. Heu d’intentar no 

comprar la disfressa feta i aprofitar peces que tingueu per casa. 

Infantil: Countries 

1rs: Rockers 

2ns: Heavys 

3rs i 4ts: Punkys 

5ès i 6ès: Rapers. 

 

Els integrants de la Banda Jove poden triar d’entre els de tots els cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins la setmana que ve! 


