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CP Mare de Déu del Toro 

 

 

NOTICIÉS D'AULA 

INFANTIL 

Per Carnaval, aquest any ens disfressarem de "superjo"! 

 A classe farem un detall per a la disfressa. Per açò cada alumne ha de dur 2 tubs de 

cartró de paper higiènic, millor si són dels amples, abans de dijous 8 de febrer. 

 Dia 12 farem una rua pel poble. Cada infant ha de venir vestit de casa de color 

negre, blau marí o vermell (pantalons i camiseta) i amb complements propis de 

superherois i superheroïnes de colors vistosos (capa, tutú, calçotets, botes...) i que no 

siguin de personatges coneguts (ni de superman, ni de batman, ni d'spiderman...) sinó 

de personatges inventats que serien ells mateixos.  

P5B 

Els fillets i filletes de la classe dels cors hem començat un nou projecte: els flamencs. Tenim 

moltes ganes d'aprendre coses sobre aquest ocell. Per açò ens agradaria que les famílies 

aportéssiu materials i informacions sobre els flamencs. Gràcies 

 

PRIMÀRIA 

Fa uns dies hem començat amb el PROJECTE DE LECTURA EN PARELLA on els alumnes de 

4t, 5è i 6è fan de tutors de lectura dels de 1r, 2n i 3r durant dues sessions a la setmana. Els 

de 4t, 5è i 6è tenen la responsabilitat de preparar-se unes lectures a casa per ajudar el seu 

tutorat. 

2n 

Els alumnes de 2n, el proper dijous dia 8 de febrer, aniran as Grau a fer l’activitat ''Els 

exploradors de la natura''. Han de dur roba còmoda, berenar i aigua com sempre. 

 Preu del bus 

 - Socis APIMA:  5,75€ 

 - No socis APIMA:  7,50€ 

 

Butlletí setmanal                                núm. 119 

05/02/2018                                    Es Mercadal                 
 

 
 

‘‘Febrer febreret, set capes i un barret.'' 
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CENTRE 

TALLER DE COOPERACIÓ 

Al llarg del més de gener hem treballat el concepte de ''La Pau'', tema que hem lligat amb 

“LES MIGRACIONS” amb el qual treballem aquest curs. 

Aquí us deixem una mostra del resultat. Hi han participat tots els alumnes des de 1r fins a 6è. 
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TALLER DE BIBLIOTECA 

Aquesta setmana ens ha tornat a visitar n'Anna Maria Ticoulat, àvia d’en Joan i na Maria 

Caules. Ha llegit a l’alumnat de sisè la seva pròpia adaptació de la llegenda ''Sa novia 

d’Algendar'', que va publicar en Francesc Camps Mercadal a la Revista de Menorca l’any 

1920. Ha esta molt interessant! Moltes gràcies!! 

  

 

COMISSIONS 

COMISSIÓ MANETES 

Dissabte dia 10 de febrer, l’APIMA organitza una jornada de Manetes. Si us fa ganes 

participar us podeu posar en contacte amb la Comissió de Manetes o amb l’escola. 

 

APIMA 

L'APIMA del CEIP Mare de Déu del Toro juntament amb l'Ajuntament des Mercadal han 

organitzat el Carnaval 2018.  

Us esperem el diumenge 11 de febrer a partir de les 17:00 hores al Poliesportiu des 

Mercadal. Veniu a viure la màgia del Carnaval! Hi haurà fantàstics premis!! 

 

Fins a la setmana que ve! 


