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Butlletí setmanal                                  núm. 80                         

21/11/2016                                    Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

De fi de novembre enllà, pren la manta i no la deixis estar. 

 
 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

 

P4 

La  classe dels  Doctors i les Doctores us convidem a venir a la nostra  aula a veure els robots 

que hem construït amb el material que vam dur de casa. 

Podeu venir a veure’ls : dimarts 22 de 17 a 18 h i/o dimecres 23 a les 13’30 h. 

 

P5 

Us recordem que per facilitar l’ordre i afavorir l’autonomia als alumnes hauríeu de posar a 

totes  les jaquetes i abrics una veta per penjar-les als penjadors i que no caiguin. 

 

PRIMÀRIA 

 

2n 

Divendres dia 25 els alumnes de 2n aniran d’excursió a l’albufera des Grau a fer l’activitat 

dels Exploradors de la Natura. 

Com sempre, han de dur roba còmoda, sabates adequades, berenar i aigua. 

El preu del bus és el següent: 

Socis APIMA: 3,60 € 

No socis APIMA:  5,80 € 

 

3r 

Els dos grups de 3r aquests dies tenen moltes visites! A part de n'Héctor Soto, també hem 

tingut i tindrem altres visites interessants. 

 

Ja podeu comprar el dècim 

de Nadal de l’APIMA a 

Consumibles, Llibreria Monte 

Toro, Es Molí, Jeni, Es Tomàtic, 

Benzinera BP. 
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El passat divendres dia 18 va venir en Carlos Beguiristain, professor del camp d’aprenentatge 

Far de Cavalleria, i vàrem fer una activitat d'orientació i interpretació de mapes. 

El proper dijous dia 24 vindrà na Virgínia Dorado a fer-nos un taller del programa Salut Jove 

(Consell Insular de Menorca), que es diu: Promoció de l'activitat física i l'exercici per a la salut. 

 

6è 

Divendres dia 25 els alumnes 6è aniran a practicar el golf al camp de Son Parc. Partiran a les 

8’30 h i tornaran a les 11’30 h. El bus és gratuït. 

 

CENTRE 

TEATRE 

Els alumnes de primària dimecres després del pati aniran al teatre a veure Quina pescada!!!,  

espectacle subvencionat pel Consell  Insular i l’Ajuntament des Mercadal , els alumnes no 

han de pagar. 

 

TALLER DE BIBLIOTECA 

Volem agrair la participació de na Magda Triay i na Maria Galetta al taller de biblioteca. 

Na Magda ens ha explicat moltes coses sobre la fusta, ens ha presentat els seus follets i 

creacions i ha contat el seu conte Els follets de Binidonairet als alumnes de 1r, 2n i 3r. 

Na Maria Galetta ha realitzat el taller contacontes Paraules i persones als alumnes de 4t, 5è i 

6è. Ens ha explicat alguns contes, hem après a utilitzar la paraula diversitat i  hem reflexionat 

sobre les persones amb diversitat funcional. 

Moltes gràcies a totes dues, ens ho hem passat molt bé! 

        

VISITA MESTRE DE NICARAGUA 

Al llarg d’aquesta setmana tindrem amb nosaltres Héctor Soto, mestre de Nicaragua que ha 

vingut a passar unes setmanes a Menorca per visitar les escoles que formem part del projecte 

del Fons Menorquí de Cooperació, Xarxa d’escoles cooperants. 

 

   ÉS IMPORTANT QUE PASSEU A VOTAR PER A LES ELECCIONS AL CONSELL 

ESCOLAR. PENSAU QUE SÓN DEMÀ DIMARTS DE 13’30 H A 14 H I DE 16 H A 19 H  


