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Butlletí setmanal                                          nº 25                         

16/03/2015                                      Es Mercadal                 
 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

    

Aquesta setmana comença la primavera!                                   

Oreneta primerenca, primavera calorenca 

  

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

INFANTIL 

 

Benvolgudes famílies, a partir de la setmana que ve a P3 i P4 

iniciarem l’activitat “aprenem junts”.  

Consisteix en que 5 fillets/es de P3 aniran a jugar a l’aula de P4 i a 

l’inrevés. 

És una manera d’establir noves relacions, d’aprendre uns dels altres, 

d’intercanviar espais i materials... 

Serà els dilluns i els divendres després del pati. Esperem passar-nos-

ho molt bé. 

 

 

PRIMÀRIA 

 

6è 

Divendres 20 els alumnes de 6è aniran a Ferreries a l’entrega de 

premis del concurs del Parlament. 

Reunió amb Eulàlia Torrà per parlar del taller “un ball d’hormones” 

que estan fent els alumnes. Serà dia 19 a les 19’30h. 

 

 

 

Pròxims esdeveniments 

18/03/2015 

Story Time, a càrrec de 

Kelly Dahner. 

Biblioteca  Pública  des 

Mercadal. 

18:00 

19/03/2015 

Reunió Eulàlia Torrà, 

alumnes de 6è 

19:30 

 

 

 

 

La comissió de Formació té el gust 

de convidar-vos a la segona 

xerrada d'aquest curs! Recordeu 

que teniu servei de guarda gratuït, 

a càrrec de les joves del Punt 

d'Estudi. 
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NOTÍCIES DE L’ESCOLA 

DISSABTE 21  

N’Aritz Garañeda de 5è i na Núria Mascaró de 6è aniran a la final  del concurs THE FONIX que es 

realitzarà a Maó. Desitgeu-los molta sort!!! 

 

NOTÍCIES DE POBLE 

DIVENDRES 20 

La Creu Roja organitza una activitat sobre l’aigua al centre de convencions del poble a les 

20’15h. 

 

ESDEVENIMENTS EDUCATIUS  

Divendres 20 hi ha una conferència sobre la LOMCE titulada “LA LOMCE: El professional, entre la 

tècnica i l’ètica” a càrrec de Miquel Oliver, professor de la UIB. Serà a les 20’00h a la Biblioteca 

Rubió i Tudurí de Maó. 

Dissabte 21 a  les 12’00h s’inaugura l’exposició “Educació de tots i per a tots” al passadís del 

claustre del Carme. Es podrà visitar durant el següent horari : de dilluns a divendres de 10’00h a 

13’00h i de 18’00h a 21’00h. Dissabtes de 10’00h a 13’00h.   

 

 

Fins la propera setmana! 


