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Butlletí setmanal                                                      nº 61 

18/04/2016                                                   Es Mercadal 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, ens espera una setmana més plena 
d'esdeveniments. Us desitgem una bona setmana. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

P5 

Els fillets i filletes de P5 avui han partit de colònies. Ja acaben els cursos d’Infantil i el curs que 

ve ja faran primer! Que grossos que són ja! Avui passaran la nit a ne’s Pinaret i demà dimarts 

al migdia ja tornaran a ser aquí. 

 

PRIMÀRIA 

1rA 

Un fillet de primer ha perdut una motxilla, una carmanyola i una jaqueta. Tot estava marcat 

amb el nom BRIAN. Si algú ho troba a casa seva agrairíem que ho tornés a l’escola. Gràcies. 

6è 

Dijous dia 21 al matí vindran del programa Salut Bucodental a realitzar una aplicació de 

fluor i una xerrada. 

 

MÚSICA 

Els alumnes de 5è i 6è participaran durant les classes de música de la setmana a una sessió 

de percussions llatines i bateria organitzada per l’escola de música del poble per 

promocionar les classes d’aquests instruments que comencen en breu.  

 

 



   

  Pàgina 2 de 2 
   

 

CONCURS NARRACIÓ 

Aquest dijous hi haurà l’entrega de premis del Xè concurs de Narració curta que organitza 

l’escola amb els fillets de 3r, 4t, 5è i 6è. Els alumnes de 2n estan convidats a assistir a l’acte 

perquè l’any que ve ja participaran al concurs, que el curs vinent serà de poesia.  

Us recordem que aquest és un acte intern d’escola i que els seients estan reservats pels 

fillets.  

 

FAMÍLIES DE 3r i 6è 

El proper dimecres dia 20 d’abril a les 18:00 h. farem una reunió per informar sobre aspectes 

de l’avaluació de diagnosi IAQSE. Us explicarem quines són les dates, i com ens 

organitzarem. També les principals novetats d’aquest curs. 

La vostra assistència és molt important pel bon desenvolupament de les proves! 

 

BIBLIOTECA 

El dijous dia 21 d'abril a les 18:00 h. tindrem un contacontes a càrrec de Maribèl·lua. 

''De castells, princeses i prínceps''. Per Sant Jordi, els habitants dels contes aprofiten per 

passar una estona fora dels llibres i contes i es presenten als nens i nenes d'arreu perquè els 

coneguin. La Maribèl·lua parla amb aquests personatges i ens explica les seves històries i la 

forma de retrobar-nos amb ells sempre que els trobem a faltar. 

 

Des de la Comissió de Formació us animem 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 recomanem 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 setmana ! 

 


