
   

  Pàgina 1 de 2 
   
 

 

Butlletí setmanal                                         nº 53           

08/02/2016                                      Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, ja ha passat el Carnaval i ara toca 
posar-se seriosos. 

Febrer curt, és de vint-i-vuit; però si ho comptes bé, de vint-i-nou és.  

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P3 

A partir d’avui trobareu una graella a la porta de l’aula per apuntar-vos a 
l’activitat “la meva capsa” que començarem aquest mes de febrer. 

P5 

Aquesta setmana els alumnes de P5 farem un “bòtil de la calma” per tenir a casa. 
Per aquest motiu necessitem per dimecres sens falta un bòtil de plàstic transparent 

de màxim 33 cl ( buit i net ) tipus Font Vella, Aquarel ... 

PRIMÀRIA 

5è 

Dijous 11 de febrer els alumnes de 5è realitzaran una sortida pel poble amb en Toni 
Melià, que vindrà a explicar-nos tot de coses molt interessants des Mercadal. 

CONCURS DE NARRACIÓ 

Des de l’escola, cada curs els i les alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è participen a un 
concurs literari que va alternant les modalitats de narració i poesia cada curs. 

Estem contents d’informar-vos que enguany estem organitzant el 10è concurs de 
Narració, això vol dir que fins el dia 16 de març, a les tutories es treballarà el tema i 
cada fillet produirà un text que es presentarà als quatre membres del jurat que 
deliberaran i decidiran qui és el guanyador o guanyadora, un/a finalista i una 
menció especial a cada classe  El dia 21 d’abril celebrarem el dia del llibre i 

entregarem els premis del certamen.  
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MATERIAL LAS TROJAS 

Amb la nostra escola estem agermanats amb una escola de Nicaragua que es diu 
Las Trojas i des de fa uns anys participem amb el fons menorquí de cooperació i 
intercanviem material amb l’escola de Nicaragua seguint un tema que es proposa 

en conjunt a tota Menorca.  

El curs passat vàrem enviar el material que es va realitzar sobre el tema de l’equitat 
de gènere després d’exposar-lo a ca n’Àngel i convidar-vos a que el visitéssiu. 

Ja fa unes setmanes que vam rebre el material que ens van enviar des de 
Nicaragua. Aquest anirà passant per les classes perquè tots els fillets i filletes el 

puguin veure. Us deixem una foto per mostrar-vos-el també a vosaltres. 

 

BIBLIOTECA 

El dijous dia 11 de febrer a les 18:00 h. a la biblioteca des Mercadal farem l'activitat 
Pre-poètica: poesia i comunicació literària a partir dels ritmes, amb n'Anna Moll. Us 
hi esperem ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fins la propera setmana ! 

ATENCIÓ !! 

Aquets són els números premiats de la rifa 
de Carnaval que falten per recollir.  
- 08 verd : Formatge de Tirant 
- 33 blau : Bòtil de vi de Ca n'Auxili 
- 46 blau : Val carnisseria Can Febrer 
- 08 vermell : Regal sabateria Esperança 


