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Butlletí setmanal                                       nº 59                          

11/04/2016                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Amb aquest butlletí, el primer del tercer trimestre del curs lectiu, 

us informem de tots els esdeveniments que es duran a terme  

durant aquesta segona setmana del mes d’abril.                                            

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P5 

Dilluns 18, els fillets i filletes de P5 aniran de colònies!. Partiran al matí cap as Pinaret, quedaran 

a dormir allà i, el dia següent, tornaran a l’escola amb moltes aventures i experiències per 

explicar!. I és que tornen grossos! 

PRIMARIA 

Dijous 14, els alumnes de 3r aniran d’excursió a l’Albufera d’es Grau. Cal que duguin roba 

còmoda. 

3r, 4t, 5è, 6è 

Dilluns que ve, dia 18 d’abril, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è aniran a la Sala Multifuncional a veure 

una obra de teatre en anglès que es diu “LIKE CAT AND DOG”. L’Ajuntament subvenciona 

aquest espectacle de manera que l’activitat serà gratuïta.   

CENTRE  

“75È ANIVERSARI” 

Ja sabeu que enguany celebrem el 75è aniversari de l’escola i, entre d’altres activitats, estem 

preparant un vídeo on volem que hi hagi intervencions curtes, d’una durada aproximada d’un 

minut, de gent que hagi passat per l’escola com a alumne i que vulgui compartir un record, 

experiència, vivència...  

Si vosaltres, o algú de la vostra família, voleu participar, ens ho hauríeu de comunicar, i us 

hauríeu d’apuntar  un dels dos dies que hem previst per fer l’enregistrament i que son els 

següents: 

“A l'abril cada gota val per 

mil”. 
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 Divendres 15 a partir de les 17h. 

 Dissabte 16 a partir de les 11h 

Ho podeu fer a través del telèfon de l’escola (971 37 53 38) o passant per secretaria 

personalment. Gràcies 

Estem molt contents de comunicar-vos que, gràcies a una donació a través de a l’APIMA, tenim 

una dotació de 25 tabletes que ja s’han començat a emprar. Creiem que aquest material 

enriquirà l’aprenentatge a l’aula i serà un element molt motivador pels alumnes.  

Els mestres del claustre farem una formació específica per optimitzar el seu ús més pedagògic. 

 

 

 

 

 

 

Us deixem unes fotos dels tallers de Pasqua dels darrers dies del trimestre.  

 

       

                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

 

 

 

    

  

 

 

 

Fins la propera setmana! 


