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Butlletí setmanal                                núm. 151                         

04/02/2019                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Febrero ya està aquí... 

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P3 

Durant tot aquest t rimestre Els Pirates convidam als nostres Padrins a fer Jocs 

Matemàtics a la nostra aula! 

Cada divendres venen quatre padrins i de 9 a 10 ens organitzem en petits grups i 

juguem a diferents jocs on practiquem habilitats de lògica-matemàtica. 

Juguem a jocs com Bingo, Memory, Punxes... i alt res jocs de comptar, associar 

quantitats amb nombres, etc. 

Els padrins ens expliquen les regles de joc, vigilen que esperem el nostre torn i 

enregistren a la graella que tots i totes anem a cada un dels jocs matemàtics 

proposats... 

 

Cada dia esperam amb molta il·lusió que arribi el divendres!! 

 

PRIMÀRIA 

 

3r i 4t 

Els alumnes de 3r I  4t, el proper dimecres, realitzaran uns Tallers del Fons Menorquí de 

Cooperació per t ractar la temàtica de les Migracions. 

 

6è 

Dimecres els grups de 6è, faran una activitat referent al tema de l’Apicultura. 

Aquesta activitat està emmarcada dins la programació del Taller d´hort. 

 

Dijous dia 7, també els grups de 6è aniran a fer la sort ida a Favàritx. 
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Diumenge dia 10 els alumnes de 6è vendran coques a la Fira de la Perdiu als quarters 

des Mercadal.  

 

 

 

Rua de Carnaval 2019 

 

Dimarts dia 5 de març, després dels dies del pont farem la Rua de Carnaval.  

El tema triat pels alumnes aquest any ha estat ELS ESPORTS, i cada grup ja ha triat de 

quin esport es vol disfressar. Els alumnes han de venir de casa ja quasi caracteritzats i a 

l’escola farem un petit  detall per completar la disfressa.  

 

De totes maneres els tutors ja aniran informant com han de venir de casa.  

 

Infantil (P3, P4, P5) : Submarinistes. Han de venir vest its de negre. 

1r: Patinatge 

2n:Golf. 

3r:Tennis 

4t: Halterofília 

5è:Futbol 

6è: Rugbi (futbol americà) 

 

Els i les alumnes que van amb la Banda Jove aniran de peces d’Escacs. 

 

 

Fins la setmana que ve! 

 


