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Pròxims esdeveniments 

22/05/2019 

13.30 h: Reunió informativa 
de P5 sobre les colònies 

18.30 h: Xerrada “Com 
ajudar els infants a afrontar 
les pèrdues” 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P3 

Dimecres, dia 22 de maig, la classe dels Pirates de P3 anirem d'excursió a na Macaret, on ens 
rebrà l’avi d’en Manel i ens explicarà com es pesquen les llagostes a Menorca. 

Aquesta sortida forma part del projecte de treball que realitzam sobre "El fons marí". Segur que 
serà força interessant! 

És important que els fillets i les filletes duguin roba i calçat còmodes (ja que caminarem fins a 
Cala Molí), protecció solar posada i una gorra amb el nom posat. 

Dins la motxilleta han de dur berenar (si duen fruita, que estigui a punt per menjar) i aigua. 

El preu del bus es pagarà amb diners d'aula. 

P4 

Dimarts, 28 de maig, els alumnes de P4 anirem a s’Albufera des Grau. 

Preu del bus:   socis APIMA: 4,95 € 

no socis APIMA: 6,60 € 

 

Butlletí setmanal                                   núm. 165                        

20/05/2019                                      Es Mercadal                
 

 

Maig ventós i juny calent, fan bon vi i bon forment 
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P5  

Dijous, dia 23 de maig, els dos grups de P5 (Zebres i Planetes) anirem a jugar a tennis a les pistes 
des Mercadal. Els fillets i les filletes han de dur calçat i roba còmodes, crema de sol posada i 
gorra. 

D’altra banda, dimecres, dia 22 de maig, a les 13.30 h farem la reunió per explicar tota la 
informació relacionada amb les colònies des Pinaret que farem dia 30 i 31 de maig. És molt 
important la vostra assistència. Moltes gràcies. 

CENTRE 

Xerrada 

Dimecres, 22 de maig, a les 18.30 h a la sala CCM l’equip de pal·liatius de l’Hospital Mateu Orfila 
farà una xerrada sobre la mort i el procés de dol en els infants. 

 

APIMA 

L’APIMA i en especial la Comissió de Butlletí ens unim al dolor de la família per la pèrdua d’Elena 
Carpanetto, mare de na Carla i col·laboradora setmanal nostra. Que descansi en pau. 


