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CENTRE 

Avui dilluns  els grups de 6è aniran a la sala Multifuncional a l’acte d’entrega de premis 

del Concurs “El Parlament”. 

PROJECTE DE COOPERACIÓ 2018-19 

Com molts de voltros sabeu la nostra escola és membre des de fa molts anys de la 

Xarxa d’escoles cooperants . Aquests dos darrers cursos estem treballant , juntament 

amb un grup d’escoles de Menorca el tema de Les Migracions.  

Hem intentat que cada curs hagi realitzat  una activitat a partir de la qual es pogués 

xerrar del tema, així els de 1r i 2n curs van poder escoltar el conte-contes “La mare té 

por dels estranys”.  

Els grups de 3r i 4t van fer un taller amb l’agrupació Thanki-runa. 

Els de 5è també van realitzar activitats sobre el tema de Migracions amb els taller Mira. 

Els dos grups de 6è han començat un projecte en col·laboració amb l’associació de vesins a 

partir del qual coneixerem les vivències de persones des Mercadal que en el seu moment 

també varen emigrar del nostre poble cercant una vida millor. 

Dijous passat , en Pere Sintes ,  en Joan Gomila,  na Maria Domínguez, na Rosa Tembleque i na 

Juana Carreras van venir a la classe. De manera molt emotiva els nostres convidats van 

respondre unes preguntes que els alumnes havien preparat amb els seus mestres a la classe. 
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Pensem que actualment és un tema prou important  i que necessita la sensibilització de 

tots els pobles, volem donar difusió a la nostra feina i fer extensiu el projecte a tota la 

gent d’Es Mercadal, dijous  dia 4 d’Abril els alumnes de 6è faran una presentació al 

CCM on comptarem amb la presència dels nostres convidats.  

Ja anirem donant  més informació. 

 

Atletisme divertit 

La final de l’atletisme divertit serà diumenge dia 31 de març al poliesportiu de 

Ciutadella. Si qualque alumne/a que es vagi inscriure a principi de curs no hi pot assistir 

ho ha de dir a les mestres d’EF, per no perjudicar la participació de la resta de l’equip. 

APIMA 

L'Apima vol agrair al sr. Javier Gestoso, expert de la Guardia Civil, la interessant I 

instructiva xerrada que va tenir lloc el passat dijous al CCM sobre els perills d'internet, les 

xarxes socials I la relació amb el bulling. 

 

Trobareu mes informació a la web de l'escola. 

 

 

Fins a la setmana que ve. 


