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Butlletí setmanal                                          nº 50                         

18/01/2016                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Avui us fem arribar el BUTLLETÍ NÚMERO 50! Qui ho havia de 

dir!! 50 setmanes que vam començar amb aquesta tasca 

que realitzem un grup de mares amb molta il·lusió.  

  

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

 

TORRADA SANT ANTONI 

Volem agrair a l’APIMA la seva col·laboració divendres passat en la 

celebració del Sant Antoni de l’escola. Un grupet de mares van 

passar el matí torrant sobrassada i ajudant a repartir-la entre tots els 

fillets de l’escola.  Moltes gràcies! Us deixem també unes imatges de 

la celebració de divendres de Sant Antoni al pati de l’escola. 

 

 

 

 

 

Pròxims esdeveniments 

21/01/2016 

Contacontes 

18:00 

Bibiloteca Pública des 

Mercadal 

25/01/2016 

Grup de lectura i família 

Biblioteca Pública des 

Mercadal. 

 

 

 

 

 

 
 

GRUP DE LECTURA & FAMÍLIA 
 

Dia 25 de gener la biblioteca pública 
des Mercadal acull la primera sessió 

del programa de foment de la lectura 
agafats de la mà. 

Aquesta trobada per a pares amb 
fillets de 0 a 6 anys vol ser un espai 
per estimular l'hàbit de la lectura i 

despertar l'interès pels llibres en les 
primeres etapes de l'ensenyament. 
Us podeu inscriure fins el dia 23 de 

gener a la biblioteca. 
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ELECCIONS CONSELL ESCOLAR DE MENORCA 

Dimecres 20 hi ha ELECCIONS al consell escolar de Menorca, tothom que s’hagi acreditat 

haurà rebut un correu electrònic amb l’assignació d’una taula electoral per anar a votar. 

Recordam que les taules electorals estaran obertes dimecres dia 20 de gener des de les 12 a 

les 14h i des de les 19 a les 21h i que a la nostra escola n’hi haurà una. 

 

HIVERNACLE A L’HORT 

Volem agrair als pares que han col·laborat a l’elaboració de l’hivernacle de l’hort de l’escola. 

Han fet una feinada i ha quedat molt bé! Ara podrem fer planter i tenir-lo ben protegit. Us 

deixem una foto del dia de la jornada de feina. Ens està quedant un hort ben complet!  

 

 

DESPEDIDA BEA 

Avui 18 de gener ha estat el darrer dia que hem tingut amb nosaltres a na Bea. Na Bea ha 

estat la mestra de psicomotricitat a Infantil i d’educació física a 1r, 2n i 3r durant el primer 

trimestre i fins el dia d’avui. La trobarem a faltar perquè ens ha agradat molt tenir-la entre 

nosaltres tot aquest temps. Li desitgem que tingui molta sort i que ens vingui a visitar algun dia. 

També donem la benvinguda a na Pili que ocuparà el seu lloc fins a final de curs.  

Moltes gràcies Bea i fins aviat!  

 

 

Fins la propera setmana! 


