
   

  Pàgina 1 de 2 

   
 

 

Butlletí setmanal                                          nº 51                         

25/01/2016                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Estimades famílies, encetam la darrera setmana de gener 

amb un nou butlletí ple de notícies.  

  

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

DIA DE LA PAU 

Com cada any, el dia 29 de gener celebrarem el dia de la 

pau conjuntament amb tots els alumnes de l’escola.  

Us fem arribar l'enllaç d'un INFO K especial sobre el tema de 

la guerra de Síria on explica el conflicte de manera molt clara 

i entenedora.    

https://www.youtube.com/watch?v=wfNFSxzykk0 

Us proposem que us mireu l'informatiu, moltes classes ja l’han 

vist, però estaria bé que poguéssiu aprofundir o treballar una 

mica el tema també des de casa. 

CINE 6è 

Diumenge 31 de gener hi haurà la darrera sessió de cinema a la Sala Multifuncional organitzada 

pels alumnes de 6è per ajudar-los amb el viatge de fi de curs. Es projectarà la pel·lícula “Del 

Revés” a les 17h. Després de la pel·lícula, es podrà fer la bereneta amb les coques que podreu 

comprar allà mateix.  

RECURSOS DIGITALS PER L’APRENENTATGE EN FAMÍLIA 

Des de la Comissió de Formació volem encetar una nova iniciativa que ens ajudi a compartir 

recursos digitals perquè els pugueu utilitzar des de casa. Alguns dirigits a aprenentatges més 

acadèmics, altres referits al desenvolupament integral,... 

Periòdicament a través del butlletí us recomanarem alguns recursos i també trobareu l’enllaç a la 

pàgina web de l’escola: http://www.ceipmarededeudeltoro.com/#!recursos/mi5di 

En aquesta ocasió us recomanam: 

Recursos per a infants de 3 a 7 anys: http://www.symbaloo.com/mix/infantil26 : Jocs educatius 

que treballa totes les àrees. 

Recursos per a infants de 8 a 16 anys: http://www.mecanografia.cat/ : Aprendre a teclejar 

correctament i adquirir velocitat. 

Pròxims esdeveniments 

25/01/2016 

Primera sessió del grup de 

lectura i família 

Biblioteca Pública des 
Mercadal. 

29/01/2016 

Celebració a l’escola del dia 
de la Pau. 

31/01/2016 

Darrera sessió de cinema 

organitzada pels alumnes de 

6è. 

Pel.lícula:  DEL REVÉS 

HORA: 17 H. 

https://www.youtube.com/watch?v=wfNFSxzykk0
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CARNAVAL 

Aprofitant el 75è aniversari de l’escola, ens agradaria celebrar el carnaval aprofitant el tema de 

l’homenatge. Aquest carnaval anirem disfressats d’alumnes antics d’època. Així, com cada any 

us demanem que no compreu cap disfressa, que aprofiteu roba que pugueu trobar per casa i 

que demaneu que us deixin el màxim possible de peces que necessiteu. 

Us deixem algunes idees perquè comenceu a preparar la disfressa. 

Podreu  triar fillet o filleta independentment del sexe de l’infant. 

FILLETS: calçons curts o llargs, mitjons llargs, sabates fosques i si pot ser de mudar, camises, tirants, 

jaquetes fosques, jerseis de pico... Clenxa al costat, gomina… 

FILLETES: vestits antics o camisa i faldilla i mitjons llargs. Trenes o cues, flocs als cabells, sabates de 
mudar, ratlla al costat i gomina, boina... 

INFANTIL  

Proposem a les famílies que els fillets duguin pantalons i sabates de vestir i les nenes 

faldeta/vestit i “manoletinas” o merceditas. 

El pentinat també ha de correspondre amb l’època (ratlla a la banda, cues, trenes...). Les 

mestres us faran arribar la bata uns dies abans perquè la pugueu rentar, a casa i retornar-la per 

poder-la emprar com a disfressa.  

A l’escola es farà un complement per la bata.  

PRIMÀRIA 

Així com a infantil, cada cicle tindrà un tret o complement distintiu. Però es demanarà que 

tothom triï entre disfressa de fillet o disfressa de filleta. 

Aquí teniu algunes fotos que us poden ajudar a agafar idees. 

 

 

 

VIU MENORCA BIOSFERA 

Des del Consell Insular ens van fer arribar un programa d’activitats, el marc: Viu Menorca 

Biosfera que vàrem repartir divendres passat per famílies. Recordar-vos que totes les activitats 

són gratuïtes, però que cal inscriure’s prèviament a través del web: www.biosferamenorca.org o 

al telèfon 971 35 62 51 de l’agència Menorca Reserva de Biosfera. 

Fins la propera setmana! 

http://www.biosferamenorca.org/

