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Butlletí setmanal                                            nº57                       
07/03/2016                                         Es Mercadal                
 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

EDUCAM DIA A DIA. Xerrada d´Ernest Fortuny 
CCM, Dimecres 9, a les 19:30h  

 

 
 
NOTÍCIES D’AULA  

INFANTIL  

P5 

Penseu a dur els mitjons de psicomotricitat i el babi. També heu de dur un paquet de mocadors i un altre 
de tovalloletes. 

Recordar-vos també, que ja us podeu apuntar per fer l’activitat en família.  
 

PRIMÀRIA  

2n 3r 4t 5è i 6è  

Des del Consell Insular ens han enviat els tríptics del programa “Xala a la Natura” . Aquest any per als 
alumnes des Mercadal han ofert les modalitats de Vine a Navegar i Coneix el Cavall (no ofereixen Vine 
a Remar).  

Els tríptics s’han d’entregar els dies 9 i 10 de març, i es farà la llista en rigorós ordre d’arribada. 
Recordeu que si sou admesos heu de fer l’ ingrés a número de compte que us facilitaran, de no fer-ho el 
fiet no serà acceptat, ja que no es pot fer l’activitat sense assegurança. 
 

CENTRE 

La nostra enhorabona a...  

Els alumnes Aritx Garañeda i Júlia Fernández, que han estat els guanyadors de les seves classes al 
concurs The Fonix en anglès,  i que representaran a la nostra escola a la fase Balear que es durà a 
terme en breu a Maó. 
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Delegats de curs: 

Aquí teniu la foto dels delegats d’aquest curs, que representen molt bé a les seves classes i van a les 
reunions per donar informació i comunicar les aportacions seves i dels seus companys. 

 

 

 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ:  

Des de la Comissió de Formació us animam a entrar a la pàgina web de l’escola : 

http://www.ceipmarededeudeltoro.com/#!recursos/mi5di , on trobareu diferents recursos on line per 
compartir  amb els vostres fills/es.  

També us recomanam: 

Activitats en anglès per estimular l’aprenentatge d’aquesta llengua: 
http://www.funenglishgames.com/games.html  

Guia d’Orientació laboral per a famílies, trobareu un apartat per a infants de Primària: 
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/como-orientar-
profesionalmente-a-tu-hijo/  
 

 

Fins la propera semana!!! 


