
 

 
 

 

CEIP Mare de Déu del Toro
 

 Us informem de tots els esdeveniments que es

terme durant  aquesta setmana

 Si no vols Si no vols Si no vols Si no vols dormir arrupidormir arrupidormir arrupidormir arrupit, al novembret, al novembret, al novembret, al novembre

 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Cada alumne ha de dur una llauna de tonyina buida i neta. (Si fos 

fossin de les que tenen la tapa d’alumini).

PRIMÀRIA 

1rA 

Dilluns dia 16 de novembre, els fillets i filletes de la 

conjuntament amb els avis i àvies del geriàtric. Aniran fins al geriàtric a 

3rB 

Els alumnes de 3r, divendres 13 anirem d’excursió a

 

5è 

Dijous 12 de novembre els alumnes de 5è anirem d’excursió a S’Arangí, allà ens trobarem amb en 

Toni Melià que ens parlarà d’ecosistemes, animals i plantes. El preu del bus es descomptarà dels 

doblers que van sobrar de les colònies, per tant, no haureu de pagar bus per la sortida.

6è 

Els alumnes de sisè estan ben contents amb els llibres nous que hem adquirit per la biblioteca de 

l’escola… ara sí!!! 
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El proper dimarts, 10 de novembre, faran una sortida fins es Pont des Bosc amb en Toni Melià per 

parlar de conservació d'ecosistemes i natura. 

Els alumnes de sisè començaran a vendre tires de la rifa d'una tablet per recaptar diners per al seu 

viatge...la rifa serà el dimarts 8 de desembre a la sessió de cinema que hi organitzaran de nou, no 
quedeu sense nombres...com sempre...a un euro!!!! 

Gràcies de nou per col�laborar. 

CENTRE 

Els alumnes de P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t dijous dia 12 de novembre anirem al teatre a veure “El somni 

de na Tònia”. S’haurà de donar 1 euro a la mestra abans de dijous per pagar una part de 

l’espectacle.  

EL POBLE 

A sa Biblioteca Pública de Mercadal, dia 14 de novembre a 

las 11h. 

El Meu País, Burundi           

a càrrec de veïns sense fronteres. 

Na Roy, la protagonista del conte, és una filleta de Burundi 

que escriu una carta a na Margalida, la dona que ha 

apadrinat la seva família a través d'una ONG mallorquina. A 

la carta li explica com és el seu país, parlant tant de la difícil 

situació política i social, com de les seves belleses i riqueses 

naturals i culturals. Ofereix, així, un punt de vista realista, però 

també constructiu i esperançador, alhora que planteja 

preguntes obertes que donen peu a la  reflexió de petits i 

grans.                      

                                                         

                                                                                                                                Fins la propera setmana! 


