
 

 

Butlletí setmanal                                          nº34 

01/06/2015  
Es Mercadal  

 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Primera setmana del mes de juny, s’atraquen les 

vacances d’estiu. 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P3  

El passat dijous la Classe dels Cavalls vam anar d’excursió a Ses Ramones. 

Na Mariona ens va mostrar alguns dels cavalls i les seves característiques, així com els estris que fan servir per                    

cuidar-los... fins i tot va fer trotar i galopar a n’Atrevit, el seu cavall! 

Vam aprendre moltes coses i vam quedar encantats, de la sortida!! 

Tenim algunes fotos que us volem mostrar: 

 

Dimarts 2 de juny vindrà na Maria Galeta, sa mamà d’en Saüc a contar-nos un conte!!! 

P3 i P4 

Per l’actuació que estem peparant per la festa de final de curs necessitem que dugueu un pal de pala cadascú així 

com un instrument de vent de joguina (trompetes, saxos, flautes) 
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ANEM A LA PLATJA!!! Divendres 5 de juny tots els fillets i filletes d’educació infantil aniran d’excursió a la platja de 

Cala Galdana. 

Hauran de dur : Banyadors posats sota la roba, berenar i aigua com cada dia, crema solar posada ja de casa, una 

muda de roba interior de recanvi (braguetes, calçotets) per canviar-nos els banyadors després de nedar. Tot haurà 

d’anar amb el nom posat. 

P5 A i B 

Dijous passat vam fer la representació de les dues obres de teatre que havíem estat preparant durant molts dies: 

“Rosa Caramel” i “El caragol i l’herba de poliol”. Teníem molts de nervis… però tot va sortir molt bé! Al matí van 

venir alguns fiets i fietes de l’escola i els avis i àvies del geriàtric a veure’ns; es capvespre ho vam representar per 

les nostres famílies, després vam fer una petita bereneta per celebrar-ho. A tothom li va agradar molt! Vam fer un 

gran esforç!! <<Mamà, papà… de gran podrem ser artistes!!!>> Moltes gràcies per ajudar-nos a preparar i 

col·laborar aportant materials, bereneta,  per donar-nos suport i venir a veure’ns!! 

Campament P5: Els dies 11 i 12 de juny els fiets i les fietes de P5 anirem de campament a Es Pinaret de Ciutadella. 

Per això, dijous 4 de juny a les 20h farem una reunió   per presentar i  explicar la sortida. GRÀCIES per la vostra 

assistència! 

ESCOLA 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Des de l’àrea d’Educació Física ens han preparat unes jornades esportives. Dijous 4 i divendres 5 de juny no hi                    

haurà educació física dins l’horari habitual, però entre dijous i divendres passaran tots els cursos de primària per                  

les jornades.  

Dijous 4 hi participaran 1rA, 1rB i 2nA abans del pati i 2nB, 3rA i 3rB després del pati. 

Divendres 5 hi participaran 4tA i 4tB abans del pati i 5è i 6è després del pati. 

D’aquesta manera, quan tingueu jornades esportives, haureu de dur tot l’equipament d’educació física (roba i               

calçat esportiu i necesser). 

APIMA INFORMA 

El proper divendres dia 5 de Juny es celebra la reunió de final de curs de tots els membres de les diferentes                      

comissions de mares i pares d'alumnes,OBERT TAMBÉ A LA RESTA DE MARES I PARES, a les 19.30h al Centre de                    

Convencions des Mercadal. Esperem a tothom! TINDREM SERVEI DE GUARDA. 

    Fins la propera setmana!!!! 
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