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Butlletí setmanal                                               nº 66                        
23/05/2016                                            Es Mercadal                 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

Estimades famílies, us presentem un nou butlletí ple 

d’esdeveniments importants. 
 

 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P3A 

Dimarts 24 de maig, a la classe dels gegants i les gegantes anirem fins a l’hort de l’avi d’en Pau 

B on veurem arbres fruiters. Han de dur roba i sabates còmodes, gorra i crema de sol POSADA 

de casa. Tornarem a berenar a l’escola. 

 

P3A i B 

Recordau revisar la muda de roba que teniu a l’escola. Gràcies. 

 

P5 

S’han tornat a trobar polls als caps d’alguns alumnes de la classe. Per favor, revisau els caps 

del vostres fills i filles. 

Com sabeu, cada any els alumnes de P5 preparen una obra de teatre. La setmana passada ja 

vam començar a prepara-la, i al llarg d’aquesta setmana, la tutora us passarà una circular amb 

la informació relativa al vestuari. De moment recessitam que cada fillet o filleta dugui 2 tubs de 

cartró de paper higiènic. 

 

 

 

 

 

 

REPORTATGE D’IB 3 
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CENTRE 

Aclariment article Diari Menorca. 

En relació a l’article publicat al Menorca el passat dia 16 de maig dedicat a la nostra escola, 

volem manifestar que ens sembla del tot exagerat el to i la forma de descriure la realitat que es 

va emprar per part del diari. Si bé consideram que els continguts són certs, creiem que s’ha 

magnificat una situació que sabem que genera molta incomoditat i dificultats d’organització ja 

que realment estem estrets, però de cap manera pensem que estem en una situació límit. 

 

La setmana passada van venir d’IB3 a fer un reportatge sobre l’escola que va ser emès dimarts 

17 de maig dins el programa Ara Mateix. Si encara no l’heu vist, el podeu cercar a IB3 a la 

carta. Us deixem una foto del moment de la gravació. 

 
 

POBLE 

VÍDEOS ESCOLA 

Per la jornada de portes obertes es van realitzar tres vídeos amb entrevistes, reculls de fotos 

antigues, vídeos de festivals de final de curs, carnavals... 

Molta gent ens ha demanat que els agradaria veure’ls perquè el divendres de la celebració no 

els van poder veure sencers, o els en faltava algun per veure. 

Hem demanat a l’ajuntament de poder projectar-los una vegada més en un espai més gros i 

finalment hem decidit que farem una altra projecció pels que us el vau perdre o el voleu tornar 

a veure DIUMENGE 29 de maig a la sala multifuncional. 

17.00 Experiències i anècdotes d’alumnes de l’escola 

18.00 Finals de cursos i carnavals 

19.00 Muntatge-recull de fotos antigues del 1941 fins a l’actualitat. 

Hi esteis tots convidats i podeu venir amb qui vulgueu! 

 

Fins la propera setmana!!! 


