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Butlletí setmanal                                     nº 23                          

02/03/2015                                   Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 

 

El temps d’un dia prediu com serà el mes, ja ho podeu comprovar. – 

El que pel març fa dia 3 fa tota la resta del mes.                                             

 

NOTÍCIES D’AULA 

PRIMARIA 

2n B 

Els alumnes de 2n B el proper dimecres dia 4 de març visitaran el taller de gravat de 

Xalubinia a Alaior. Hauran de dur una motxilleta petita amb berenar i aigua. 

3r A i B 

El dijous passat dia 26 de febrer, van anar a visitar l’Estància des Peu del Toro i el proper 

dijous 5 de març aniran a visitar la fàbrica Jaume Mascaró a Ferreries. Aquestes visites tenen 

com a finalitat poder veure in situ els “sectors de producció” ja que ho estan estudiant en 

aquests moments. 

4t A i B 

Els alumnes de 4t estem estudiant “El treball a les Balears”. Volem recollir dades de les feines 

que fan els pares i mares dels fillets i filletes de l’escola.  Ens podeu ajudar? 

Contesteu el qüestionari que us adjuntem, el retalleu i el retorneu a l’escola abans de 

divendres.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QÜESTIONARI “EL TREBALL”         Curs ____ 

Anotau la feina que feis cada un: 

Professió pare : _______________________________       Desocupat   si          no 

Professió mare: ________________________________     Desocupat   si          no 

Entregar a cada tutor/a  i els alumnes de 4t passarem a cercar-lo.        Moltes gràcies! 

                   

Vos recordam s’adreça de sa pàgina 

web de s’Escola, Apima i Comissions: 

 www.ceipmarededeudeltoro.com 

Heu de pensar que s’apima i ses 

comissions encara que representades 

per un grup de pares som tots, i tots 

podeu colaborar , aportant idees i/o 

ajudes etc.  Tothom hi té cabuda!!!

 

 

http://www.ceipmarededeudeltoro.com/
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5è 

El grup de 5è el dimarts 3 març aniran a Ciutadella a fer una activitat de recerca pel casc 

antic. Recordau que han  de dur berenar i aigua com cada dia. 

CENTRE 

6è Berenar 

Aquest dijous els alumnes de 6è ens van oferir el darrer berenar per tal de recaptar fons, i va 

ser un èxit de participació. Moltes gràcies a tots per col·laborar!

                   

   

 Ja fa uns dies va aparèixer una bici petita al pati de l’escola, el qui l’hagi perduda la 

pot venir a buscar 

 

APIMA 

 

 Es recorda que hi ha un número d’el sorteig de carnaval” Regal aportat per Llibreria 

Monte Toro “ ( Ca na Isabel )que encara no ha sortit , es el  621 rosa 

 

POBLE 

 

 El diumenge dia 8 de març es durà a terme la tercera trobada d’Atletisme Divertit al 

poliesportiu d’Alaior de 10’30 a 13’00 h 

 

Fins la propera setmana !! 


