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Butlletí setmanal                                núm. 110                         

13/11/2017                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Novembre humit et farà ric 

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Al cicle d'educació infantil tenim un alumne amb al·lèrgia alimentària. Per aquest motiu cap 

alumne de P3, P4 ni P5 pot dur per berenar fruits secs (nous, ametles, avellanes...) o aliments 

que en contenguin, ni melicotó, pruna, albercoc, nectarina, orellanes (orejones)... Moltes 

gràcies per la comprensió i esperam la vostra col·laboració. 

P4 i P5 

El dia 21 de novembre els alumnes de P4 aniran al Museu de Menorca i els de P5 hi aniran el 

dijous 23 de novembre. 

Preu del bus: 

 Socis APIMA: 4 € 

 No socis APIMA: 5 € 

PRIMÀRIA 

1r i 2n 

Si el temps acompanya, divendres, dia 17, farem la sortida pel Camí de Cavalls que havíem de 

fer la setmana passada. 

3r 

El dijous 23 els alumnes de 3r A i B aniran d’excursió pel Camí de Cavalls, tram de Son Bou a 

Sant Tomàs. 

Preu del bus: 

 Socis APIMA: 3,15 € 

 No socis APIMA: 4,20 € 
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Taller de Cooperació 

Demà, dimarts dia 14, el Fons Menorquí de Cooperació ens explicarà un conte relacionat amb 

la temàtica que tractam al taller, els moviments migratoris. És una activitat gratuïta. 

6è 

Si voleu ja podeu passar a comprar dècims per a la loteria de Nadal. Aquest és el nombre amb 

què jugam. En vendrem cada dia llevat dels dimecres de 8.30 a 9 del matí a la secretaria de 

l’escola. 

 

Tallers de famílies 

Els dies 17 i 24 de novembre i 1 i 7 de desembre es duran a terme els tallers de famílies per 

preparar els treballs manuals que es vendran al mercat de Nadal del poble. Pensau a dur 

mostres per preparar el material i tenir-ho tot a punt. 

Si voleu en podeu fer a casa. 

SORTEIG TABLET 

Ahir es va sortejar la tablet que rifàvem en benefici dels alumnes de 6è. N’Alexandra Pons Martí 

va ser la guanyadora amb el nombre 5560. Enhorabona. 

  

 

 

 

 

Fins a la setmana que ve! 


