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Butlletí setmanal                               núm. 164          
13/05/2019                                   Es Mercadal                 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Sant Isidre llaurador s’emporta la pluja i porta el sol 

 

CENTRE 

INFANTIL  

P5 

Ens agradaria saber si hi ha algun familiar o conegut que pogués venir un dia a l’aula a 
explicar-nos una llegenda de Menorca o a ensenyar-nos una glosa, per fer una activitat 
relacionada amb el patrimoni de Menorca, que vindrà a fer-nos voluntàriament una 
estudiant de magisteri d’educació infantil. En relació al tema de cooperació sobre les 
migracions, també ens interessaria que alguna família pogués venir a explicar-nos la seva 
experiència, tant si han vingut a viure a Menorca com si en algun moment algú ha partit a un 
altre país. Si us poseu en contacte amb les tutores acabaríem de concretar l’activitat i quan 
es pot dur a terme.  

PRIMÀRIA 

5è i 6è 

Dijous, dia 9 de maig, els alumnes de 5è i 6è havien d’anar a Son Parc, però la sortida es va 
ajonar al proper dijous, dia 16 de maig. 

POBLE 

Es Mercadal Floreix 

Divendres, dia 17 de maig a les 12.00 h, e club de jubilats des Mercadal inaugura una 
exposició a Ca n’Àngel  i han convidat els fillets i filletes guanyadors i finalistes del concurs de 
poemes de l’escola a llegir-los a la inauguració. 

Taller d’Anglès 

Un grup d’alumnes de sisè han participat a un programa de ràdio. Han fet una col·laboració 
en anglès per un programa que es diu “MIS PELÍCULAS FAVORITAS”. 

Podeu escoltar-lo a través de la plataforma IVOOX que trobareu per internet, o 
descarregant-vos l’aplicació IVOOX, que és per escoltar podcasts de ràdio. Un cop a IVOOX 
heu de cercar el programa “Radio Escolar ig”, i allà el programa “mis películas favoritas". Ho 
han fet molt bé, us animem a escoltar-los. 

 

Fins a la setmana que ve!  

 


