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Butlletí setmanal                                       nº 68                          

06/06/2016                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Amb aquest butlletí us informem de tots els esdeveniments que 

es duran a terme durant aquesta setmana i que seran d’allò 

més divertits.                                            

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Com ja sabeu, divendres dia 10 de juny anirem a la platja a passar el matí. Ens fa molta il·lusió i 

fa molts dies que en xerrem...! 

Com cada any, els fillets i filletes han de dur una motxilla petita amb: 

 Tovallola 

 Roba de recanvi (roba interior) 

 Berenar i aigua 

I han de dur posat el banyador, la protecció solar i la gorra. 

Totes les seves pertinences han d’estar visiblement etiquetades amb el seu nom. Així, evitarem 

canvis o pèrdues. 

Les mestres ja durem poalets i pales per jugar a l’arena, per tant no han de dur cap tipus de 

joguina! Tampoc han de dur “manguitos”, ja que la zona on nedaran està perfectament 

senyalitzada, limitada i controlada per les mestres. 

El preu del bus és de 3 euros pels socis de l’APIMA i de 4 euros pels qui no són socis. Heu de 

pagar l’import a les tutores abans de divendres 10 de juny. 

Ens ho passarem genial!! 

P3 A i B 

Avui hem anat a visitar els fillets i filletes de l’Escoleta que el pròxim curs vindran a la nostra 

escola. Els hem convidat a que venguin a veure’ns aquest dimecres, així podran veure les 

aules, els patis, les mestres i algunes cares conegudes! 

Els esperem amb molta il·lusió! 

 

Reunió “Escola d’Estiu”, 

divendres, 10 de juny, a 

les 20:00 al CCM 
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PRIMARIA 

2N COLÒNIES 

Els fillets i filletes de 2n aniran de colònies a n’Es Canaló dilluns 13 on passaran la nit i tornaran 

dimarts 14 de juny a l’hora habitual d’acabar les classes. Els desitgem una molt bona estada! 

4t XALA JUGANT 

Els alumnes de 4t estan convidats a l’activitat Xala Jugant que es realitzarà al poliesportiu de 

Ferreries on hi participen gairebé totes les escoles de Menorca.  Durant tot el matí de dimecres 

dia 8 de juny jugaran a jocs d’activitat física. Segur que xalaran molt! 

5è i 6è PISCINA 

6è: dijous 9 de juny de 10 a 11.30h 

5è: dijous 9 de juny de 11.30 a 13h 

CENTRE  

Al llarg del curs els nostres alumnes han participat a diversos concursos, açò sempre suposa un 

esforç afegit, i un repte per ells, ja que moltes vegades l’única recompensa és la satisfacció 

personal d’intentar-ho. 

Alguns però han tingut uns resultats notables que volem destacar i, com no!,  donar-los la nostra 

enhorabona. 

 A tots els participants i guanyadors del concurs de narració de Sant Jordi. 

 A n’Aritz Garañeda i na Júlia Fernández que van quedar 6è i 26è respectivament del 

concurs The Phonix de Balears. 

 A en Marc Pons Villanova que va quedar 3r al concurs del narració del Parlament en la 

categoria Menorca. 

 A na Paula Pons Oliva que va quedar 1a al concurs “que és la UIB per tu?”, de la categoria 

Menorca.  

FELICITATS A TOTS! 

Dimecres passat dia 1 de juny vàrem celebrar una jornada especial a l’escola conjuntament 

amb la resta d’escoles de la xarxa: durant 24 hores no vam utilitzar electricitat. Un cop acabada 

la jornada, vam poder comprovar que vam reduir molt el nostre consum de llum. Un dimecres 

normal a l’escola gastem 86 Kw, i dimecres 1 de juny en vàrem gastar només 21!  Us animem a 

que entre tots contribuïm a reduir el consum de corrent elèctrica per ajudar a frenar el canvi 

climàtic. 

La setmana passada vam assistir a dues obres de teatre realitzades per alumnes de P5 

(dimecres) i per alumnes de 4t (divendres). Ens ho vam passar molt bé i ens va encantar que ens 

convidessin. Van fer una feinada. Són uns artistes. Enhorabona!                                                                  

       Fins la propera setmana! 


