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Butlletí setmanal                               núm. 115          
18/12/2017                                   Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Des del butlletí us desitgem  

Bon Nadal i Feliç any nou! 
  

 
NOTÍCIES D’AULA 

ACTIVITATS  DARRERA SETMANA DE TRIMESTRE 

DILLUNS 18 
- INFANTIL: Visita al geriàtric. A partir de les 11:00 h. 
 
- 5è i 6è: Jornada Totssomdiferents…i què? Tallers amb voluntariat de la Creu Roja. 
 

Volem donar les gràcies a la col·laboració de: 
Creu roja des Mercadal (material adaptat i voluntaris) 

Associació de sords de Menorca 
En Martí Riera i na Vanesa Gomila 

 
- 5è: Sortida al PONT DES BOSC. 

DIMARTS 19 
- INFANTIL: Cinema: “Los 9 perritos de Navidad”. 

- 3r: Taller de compostatge. 

- 4t B: Sortida al PONT DES BOSC. 

- 4t i 5è: Cinema: “Solo en casa”.  

DIMECRES 20 
- 4tA: Sortida al PONT DES BOSC. 

- Primer cicle - 1r i 2n: Cinema a les 11:00 h: “Solo en casa”. 

DIJOUS 21 
 
- CANTADA DE NADALES DESPRÉS DEL PATI A LA SALA MULTIFUNCIONAL. 

Divendres 22 
 
- INFANTIL: Visita del Patge Reial. 

- Visita al betlem den Biel Mascaró. 

- Berenar: Els alumnes de 6è vendrán torró i coca a 1 €. 

 



 

 
 

 

CENTRE 

TALLER DE BIBLIOTECA 

Tots els fillets i filletes de Primària han col·laborat per fer un mural per a 
quedat així de bé: 

NOTA DEL CENTRE: 

 

 

 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

                                     

Cercam voluntaris (familiars o coneguts) que vulguin venir a la biblioteca de l’escola a c

una rondalla o llegenda, un dimarts o un dijous matí del mes de gener o febrer.  Aquesta 
activitat és per als alumnes de primària (des de primer fins a sisè).

Les persones interessades podeu passar per la biblioteca de l’escola per concretar dia. 
Dimecres, dijous o divendres de 8

  

 Pàgina 
  

Tots els fillets i filletes de Primària han col·laborat per fer un mural per a 

    Moltes gràcies a tots i totes!

COMISSIÓ DE FORMACIÓ 

 

Fins 

Cercam voluntaris (familiars o coneguts) que vulguin venir a la biblioteca de l’escola a c

una rondalla o llegenda, un dimarts o un dijous matí del mes de gener o febrer.  Aquesta 
ls alumnes de primària (des de primer fins a sisè). 

Les persones interessades podeu passar per la biblioteca de l’escola per concretar dia. 
ecres, dijous o divendres de 8:30 h a 9:00 h. (Susi) 
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Tots els fillets i filletes de Primària han col·laborat per fer un mural per a la biblioteca. Ha 

Moltes gràcies a tots i totes! 

 

 l’any que ve!  

Cercam voluntaris (familiars o coneguts) que vulguin venir a la biblioteca de l’escola a contar 

una rondalla o llegenda, un dimarts o un dijous matí del mes de gener o febrer.  Aquesta 

Les persones interessades podeu passar per la biblioteca de l’escola per concretar dia. 


