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Pròxims esdeveniments 

04/04/2017 

  19.30 h, a l’aula de sisè A. 

   Reunió final del viatge. 

05/04/2017 

  19.30 h, a l’aula de sisè A. 

   Xerrada Eulàlia Torrà. 

06/04/2017 

  19.00 h, Aula Multifuncional. 

   Obra Teatre P5. 

28/04/2017 

  19.30 h, lloc a determinar. 

   Xerrada Policia tutor Maó. 

 

 

 

 

 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

 La darrera setmana d’escola realitzarem tallers de Pasqua. Seran activitats relacionades 

amb el cinema. Necessitam que cada alumne  porti de casa, abans del divendres 7 

d’abril, una capsa buida de cereals i un tetrabrick net i tallat a dos dits de la part de dalt. 

Moltes gràcies! 

 

 Al cicle d’infantil hem engegat l’ambient de mediateca. Un espai  on, de manera 

intergrupal, els infants podem mirar contes, fer teatre amb titelles, escoltar audiocontes o 

crear les seves pròpies històries.  Per introduir aquesta nova activitat abans vam anar per 

grups a visitar la biblioteca municipal des Mercadal. Des d’aquí volem animar totes les 

famílies a visitiar i utilitzar els serveis que els ofereix la biblioteca de manera gratuïta. 

 

 Volem aprofitar també per donar les gràcies a l’Apima pels nous materials de 

psicomotricitat que ens han comprat (dos matalassos i una baldufa gegant). Així com 

també pel material per habilitar el nou espai de mediateca (butaques, contes i llum). 

Gràcies!! 

 

 Divendres dia 7 d’abril, els alumnes d’infantil veuran una representació de la companyia 

de teatre La Fornal. Cada alumne/a ha de dur 2€. 

P4 

Els alumnes de P4, divendres dia 7 d’abril, aniran al Geriàtric a  

regar els ramells amb sucre. Tal vegada el dia del Ram sortiran caramels. 
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“No donis l'hivern per passat 

fins que l'abril no s'hagi acabat” 
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P5 

La classe dels Reis i Reines de l’Espai aquesta setmana representarem l’obra de teatre “La Cova 

del Drac”. Serà dijous dia 6 d’abril. El matí la representarem per als alumnes de l’escola i el 

capvespre per a les famílies. 

La sessió per a les famílies serà a les 19 h però els fillets/es han de venir a la sala multifuncional a 

les 18.15 h per tal de poder-nos preparar amb temps. És molt important ser puntuals! 

Esperem que us ho passeu molt bé! 

PRIMÀRIA 

2n 

Dijous 6 d’abril els grups de 2n A i B aniran as Banyer a la 2a fase del programa de Salut Buco-

dental. El bus és gratuït, el paga l’Ajuntament. 

6è 

4 d’abril, 19.30 h, a l’aula de sisè A. 

Reunió final del viatge de 6è. En aquesta trobada parlarem dels darrers detalls abans de partir... 

Molt important la vostra assistència! 

Diumenge dia 9 d’abril, els alumnes de 6è ja parteixen cap a Castellar de N’Hug. Els desitgem 

que s’ho passin d’allò més bé i que xalin molt. 

 

CENTRE 

 

5 d’abril 19.30 h a l’aula de 6èA. 

Amb n’Eulàlia Torrà. Després del taller fet amb els vostres fills/es, ella ens 

oferirà una xerrada per a mares i pares molt interessant per aclarir dubtes i 

donar informacions al respecte del taller i la seva temàtica “Un ball 

d’hormones que em fa ballar el cap”. 

 

 

28 d’abril , 19 h. A l’aula o espai per determinar (CCM?). 

La policia tutor de Maó(durant el matí farà una xerrada amb els alumnes a 

classe) ens oferirà una xerrada molt interessant sobre la seva tasca i sobre 

aspectes a tenir en compte en els conflictes i en l’educació social dels 

vostres fills (reunió oberta a famílies de quart, cinquè i sisè). 

 

 

Fins la setmana que ve! 


