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Butlletí setmanal                                                nº 27                        
30/03/2015                                             Es Mercadal                 

 

CEIP Mare de Déu del Toro  

 

 

Aquest serà el darrer Butlletí del segon trimestre i a la vegada 
primer del tercer trimestre 

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

Infantil 

Benvolgudes famílies, acabam el segon trimestre i ja tenim aquí 
les vacances de Pasqua! S’ha acabat la corema!!!  

Per tal de celebrar-ho, volem tornar a fer un petit i bon berenar tots els fillets i filletes d’infantil, donat que 
el primer trimestre va resultar molt polit i divertit!! En aquesta ocasió, rotarem i seran els altres dos grups 
que porten menjar per compartir amb els altres, uns duran cosa dolça i els altres salat…  

Aquesta vegada, proposam un BERENAR CULTURAL: que cada família que hagi d’aportar menjar, 

sempre que se pugui, que sigui un plat típic del seu país d’origen o lloc de procedència o d’algun lloc on 
hi hagin viscut durant uns anys… (de Menorca, d’Andalusia, de Galícia, de Catalunya, de Marroc, 
d’Equador, de  Venezuela, de Colombia, de República Dominicana, etc.) 

Berenar cultural DIMECRES 1 D’ABRIL 

Porten menjar:  

 P5A (classe de na Gloria) duen SALAT 

 P3 (classe de na Irene) duen DOLÇ 

Pròxims esdeveniments: 

Dia 1 d’abril tornen els al·lots i 

al·lotes de 6è del viatge a 

Castellar de n’Hug. 

Diumenge 12 d’abril hi ha la final 

d’atletisme divertit. Al pavelló 

d’esports municipal de Ciutadella. 

De 10.30 a 13.30h.   

Dilluns, dimarts 13 i 14 d’abril, a 

les 10 del matí es passaran les 

proves auditives al fillets i filletes 

de 1r. 

Dimecres 15. Hi ha una 

conferència que es titula 

“Alimentació i Salut” d’en 

Josep Pàmies a la sala 

multifuncional del poble a les 

19.30. 
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(EN EL CAS DE NO PODER DUR UN “PLAT CULTURAL”, us proposam algunes idees o suggerències: 

SALAT: pizzes, panetets amb formatge, pernil, sobrassada… quisch, truita de patates, rubiols de verdura, 

de peix, empanada, creps, napolitanes salades…  DOLÇ: pastís de iogurt, pastís de pastanaga, pastís de 

formatge, de xocolata, panetets dolços… però també pot ser qualsevol altre I MILLOR SI ÉS PLAT TÍPIC 

DEL PAÍS D’ORIGEN DE LA FAMÍLIA!!) 

 Cada fiet/a ha de dur la seva aigua, com cada dia!! 

 Les filletes, els fillets i les mestres d’infantil volem agraïr a totes les famílies la vostra col·laboració 

i aportació de material pels tallers d’aquests dies i també durant tot l’any!! MOLTES GRÀCIES!!! 

 Així mateix, volem felicitar i donam les gràcies a la mamà d’en Toni Febrer de P3 per cosir les 

cortines de la nova cuineta!! Gràcies!!  

 

P4 

Recordeu que dimarts 31 de març a les 17h hi haurà una reunió d’aula i bereneta. 

Els fillets i filletes de P4 vam anar a regar el caremel·ler al Geriàtric! I tots els alumnes d’infantil hem regat 

l’arbre del pati de l’escola. Voleu saber què hem trobat avui dilluns? 

Us deixem unes fotos dels fillets i filletes d’infantil regant el caramel·ler, a l’escola i al geriàtric. 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

Divendres 17 d’abril els fillets i filletes de 1r cicle (1rA, 1rB, 2nA i 2nB) aniran d’excursió a fer un 
trosset del camí de cavalls. És la mateixa excursió que estava programada per dijous 25 de març i que 
vam aplaçar per mal temps. Esperem que aquesta vegada ens faci un bon sol! Recordeu de dur calçat 
còmode, berenar i aigua.  


