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Butlletí setmanal                                          nº 43                         

03/11/2015                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Després d’aquest cap de setmana més llarg, us 

informem de les activitats planejades per aquesta 

setmana. 

  

 

N O T Í C I E S   D ’ A U L A 

 

I N F A N T I L 
 

P3 

Reunió de famílies de P3A i P3B dijous 5 de novembre a les 19h a la classe. 
 
 
P R I M À R I A 
 

1r 

Dijous 5 de novembre les dues classes de 1r  faran una excursió pel camí de cavalls; aniran de Binimel·là 
a Pregonda i tornaran. És important que duguin el berenar,  un bòtil d’aigua i calçat còmode per caminar. 
 
3r 

Els alumnes de 3rA realitzaran una sessió de pàdel dimecres 4 de novembre, serà a les pistes de pàdel 
del poble, i l’activitat tindrà una durada de dues hores. 
Els alumnes de 3rB realitzaran la mateixa activitat divendres 6.  
 
 
A N G L È S 

Us informem que els alumnes que vulguin poden utilitzar la pàgina web Explorers per accedir a 

continguts digitals que els aniran molt bé per estudiar, repassar i ampliar continguts durant tot el curs. Us 

expliquem com s’ha de fer 

Aneu a la pàgina web     www.oxfordplus.es 

Clickeu a inicia sessió,  (inicia sessió alumnes) el correu electrònic que heu d’introduir és: 

explorers@oxford.com, contrasenya és: explorers. 

Després heu d’anar al requadre blau que es diu Oxford Online Learning Zone, des d’allà podeu accedir a 

diferents jocs, activitats, històries, continguts extres... 

Aquest accés al contingut on line és totalment voluntari, però des de l’escola ens ha semblat molt 

interessant per reforçar l’àrea de llengua estrangera.  

Esperem que us resulti útil!   

REPASSA ANGLÈS  

ON LINE A CA TEVA. 

 

 

http://www.oxfordplus.es/
mailto:explorers@oxford.com
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B U N Y O L A D A  

Us deixem algunes fotos de la Bunyolada, que vam celebrar a l’escola el passat divendres 30 d’octubre 

 

 

 

 

 

La sorpresa de la festa va ser un ball de Halloween que van 

preparar els alumnes de 5è amb l’ajut d’en Santi de música.  

Aquí us deixem una foto de la terrorífica dansa:  

 

 

 

 

A P I M A  

Desde de s'apima donam sa benvinguda als nous membres i aprofitam per donar les gràcies a na Cati 

Martí i na Merce Cabot, per sa feina feta durant aquests dos anys. 

Membres APIMA:  Fonso Barber, Josep Garriga, Patricia Huete, Miriam Camps, Eva Sancho, Maria 

Gonyalons, Oscar Nieto, i  Bep Riudavets. 

 

Fins la propera setmana!  


