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Butlletí setmanal                                          nº 28                         

20/04/2015                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Després de les vacances ja tornam a ser 

aquí, i aquesta setmana .... festa del llibre! 

Sigui gros o petit, el llibre, un bon amic 

 

  

 

N O T Í C I E S   D ’ A U L A 

 

I N F A N T I L 

 

P3 

A la classe de P3 hem començat el projecte que dóna nom al nostre grup: Els cavalls. 

Cada dijous un grup de fillets i filletes faran una petita exposició d’un aspecte concret sobre els 

cavalls (què mengen, com néixen…) 

L’ajuda i implicació de les famílies és fonamental per iniciar-nos en la metodologia dels 

projectes!! 

Us agraïm la vostra implicació per endavant. 

 

P5 A i B 

Aquest dijous 23 d’abril anam d’excursió al lloc de Binifabini!!  Quina il·lusió! Els fiets i fietes han 

de dur el seu berenar i el bòtil d’aigua. 

 

Pati d’infantil: ARENER I PARC DE LA PLAÇA PARE CAMPS 

A la fi!! …ha arribat el bon temps i ja hem pogut tornar a obrir l’arener. Uns quants dies a la 

setmana destapam l’arener. Té arena nova i neta d’aquest curs, per això cada dia en acabar 

el pati deixam l’arener ben tapat perquè es mantengui així! Els fiets i les fietes d’infantil tenien 

moltes ganes de poder-hi jugar!  

 

Així  idò, és adient que venguin a escola amb roba que no ens preocupi 

que es pugui embrutar! 

Com que ja fa més sol i calor, recordau que és important que els poseu 

crema solar a casa. I podeu dur també una gorra (amb el nom posat) 

que la poden deixar sempre a l’escola. 

Ahh! Igual que el curs passat, durant l’estona del pati, uns dies a la 

setmana també obrirem el parc de la plaça del Pare Camps. I ara a més 

a més disposam de més jocs! 

Pròxims  

esdeveniments: 

23/04/2015 

Sant Jordi. Festa del 

llibre. 

 

24/04/2015 

Bereneta a les 18 h, 

per les famílies dels 

alumnes de 6è. 
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P R I M A R I A 

 

5è i 6è 

DILLUNS 27, després del pati, 5è i 6è aniran al geriàtric a llegir-lis  

els poemes amb els que han participat al concurs de poesia. 

 

6è 

DIVENDRES 24, els alumnes de 6è van tornar molt contents del viatge a Castellar de N’Hug, i 

volen compartir les experiències viscudes amb els seus familiars divendres a les 18h del 

capvespre.  

Veuran el vídeo de la sortida i faran una bereneta especial que ells mateixos hauran preparat 

durant el matí. 

 

N O T Í C I E S   D ’ E S C O L A 

Durant les vacances de pasqua hi va haver la final d’Atletisme divertit, estem molt contents de 

comunicar-vos que un grup de filletes de 5è i 6è van quedar segones, i un grup de fillets de 3r i 

4t van quedar 3rs. Moltes felicitats!! 

 

P O B L E 

Dijous dia 23 d’abril es celebra Sant Jordi al poble, hi haurà tot una pila d’activitats relacionades 

amb la Festa del Llibre repartides al llarg de tot el dia. Tot seguit us destaquem les que tenen un 

caire més infantil, però hi haurà actes molt interessants durant tot dijous 23, divendres 24 al 

vespre/nit  i dissabte 25 d’abril al matí. 

DIJOUS 23  

10.30  Hi haurà lectura de poemes a la plaça Pare Camps per part d’alguns grups de l’escola 

11.30  Entrega de premis del 3r concurs de poesia, on han participat els alumnes de 3r, 4t, 5è i 

6è. És un acte de l’escola i les butaques estan reservades pels fillets.  

Conta contes a càrrec de Rufi Jiménez a la plaça Pare Camps 

17  Taller de Manualitats  

19 Inauguració de l’hort escolar, situat al carrer de la Verge de Toro.  

 

Fins la propera setmana!  

 

 


