
 

 
 

 

 

Butlletí setmanal               
15/12/2014                            
 

CP Mare de Déu del Toro
 

Us informem de tots els esdeveniments que es

aquesta setmana, la darrera abans de

de Nadal.                                                        

 
 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

Dijous 19, anirem a la sala multifuncional a veure una sessió de cinema.

Divendres 20, farem una visita als avis

Ja que estarem uns dies sense veure’ns, volem aprofitar i fer un petit i bon berenar tots els fi

d’infantil. També ens agradaria poder

així podem repartir-nos per dur el menjar entre els quatre grups. En aquesta ocasió només seran dos 

grups que porten menjar per compartir amb el

propera vegada, rotarem i  ho portaran els altres dos grups.

 

P5B (classe de na Lluïsa)

Porten SALAT

Algunes idees o suggeriments

pizzes, panets amb formatge, 

pernil, sobrassada… quic

truita de patates, 

verdura, de peix, empanada, 

creps, napolitanes salades… 

però també pot ser qualsevol 

altre tipus de menjar salat  que 

penseu o que vos surti bo!

 

Cada fillet/a ha de dur la seva aigua, com cada dia!!
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                                        nº 15           
                          Es Mercadal                

CP Mare de Déu del Toro 

deveniments que es duran a terme 

abans de començar les vacances 

                                                 

, anirem a la sala multifuncional a veure una sessió de cinema. 

avis i àvies del geriàtric.  

a que estarem uns dies sense veure’ns, volem aprofitar i fer un petit i bon berenar tots els fi

d’infantil. També ens agradaria poder-ho fer al segon trimestre (abans de les vacances de pasqua) i  

nos per dur el menjar entre els quatre grups. En aquesta ocasió només seran dos 

grups que porten menjar per compartir amb els altres, uns duran cosa dolça i els altres sala

propera vegada, rotarem i  ho portaran els altres dos grups. 

P5B (classe de na Lluïsa) P4 (classe de na Júlia)

Porten SALAT 

Algunes idees o suggeriments: 

pizzes, panets amb formatge, 

sobrassada… quiche, 

truita de patates, rubiols de 

verdura, de peix, empanada, 

creps, napolitanes salades… 

però també pot ser qualsevol 

altre tipus de menjar salat  que 

penseu o que vos surti bo! 

Porten DOLÇ 

Algunes idees o suggeriments

pastís de iogurt, pastís de 

pastanaga, pastís de 

formatge, de xocolata, panets 

dolços… però també pot ser 

qualsevol altre tipus de menjar 

dolç que penseu o que vos 

surti bo! 

 

et/a ha de dur la seva aigua, com cada dia!! 
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a que estarem uns dies sense veure’ns, volem aprofitar i fer un petit i bon berenar tots els fillets i filletes 

ho fer al segon trimestre (abans de les vacances de pasqua) i  

nos per dur el menjar entre els quatre grups. En aquesta ocasió només seran dos 

s altres, uns duran cosa dolça i els altres salada… i la 

P4 (classe de na Júlia) 

iments: 

astís de 

pastanaga, pastís de 

formatge, de xocolata, panets 

dolços… però també pot ser 

qualsevol altre tipus de menjar 

dolç que penseu o que vos 
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Dilluns 22, anem a veure el BETLEM del Senyor Biel. 

Ens visitarà el Patge Reial. 

Participarem a la cantada de Nadal amb tota l’escola a la Sala Multifuncional. 

 

Joc de Pati 

Aquests dies hem vist com la Brigada de l’Ajuntament ens instal�lava al pati un nou joc que oferirà als 

alumnes un racó més d’activitats.  

Açò ha estat possible gràcies a la Comissió Econòmica de l’Apima que ha gestionat i ha aconseguit la 

major part de la subvenció, gràcies a una aportació de l’Ajuntament i una altra part que ha pagat 

l’escola. 

  

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

Viatge de 6è 

El passat dia 6 de desembre els alumnes de 6è van fer el sorteig d’una tablet i aquesta setmana han fet 

l’entrega a la persona afortunada que ha estat n’Esperança d’Esports Pons. Enhorabona, que la 

gaudeixis molt! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
CENTRE 

El proper dia 22 farem la ja tradicional cantada de Nadales al teatre

desitjar-nos unes Bones Festes recitant les poesies i cantant les nadales que han assajat amb en Jordi, el 

mestre de música. 

Es tracta d’un acte que no està dirigit a les famíli

algú desitja venir a veure-ho, ho pot fer sempre que no ocupi els seients

pels alumnes. 

 
PÀGINA WEB 

Des de la Comissió de Comunicació ens informen que la nova 

Us animem a visitar-la i que la tingueu ben present ja que serà un mitjà on hi trobareu informacions ben 

interessants. A més des d’aquí els volem felicitar per la bona feina feta!

Aquesta és la nova adreça:     www.ceipmarededeudeltoro.com

 

POBLE 

La Protectora d’animals de Menorca està fent una recollida de materials que permeti als animals passar 

l’hivern en millors condicions, per aquest motiu si teniu mantes o to

deixar a l’Escola on passaran a recollir

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
El proper dilluns, 22 de desembre, a les 18:00 h
Pastorells”, a càrrec de Laia García i alumnes de l’Escola d’Art 
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ja tradicional cantada de Nadales al teatre. Ens reunirem tots els cursos per 

nos unes Bones Festes recitant les poesies i cantant les nadales que han assajat amb en Jordi, el 

s tracta d’un acte que no està dirigit a les famílies, ja que l’aforament de la sala no ho permet, però si 

ho pot fer sempre que no ocupi els seients, ja que tots ells estaran reservats 

es de la Comissió de Comunicació ens informen que la nova pàgina web de  l’

la i que la tingueu ben present ja que serà un mitjà on hi trobareu informacions ben 

més des d’aquí els volem felicitar per la bona feina feta! 

www.ceipmarededeudeltoro.com 

a Protectora d’animals de Menorca està fent una recollida de materials que permeti als animals passar 

l’hivern en millors condicions, per aquest motiu si teniu mantes o tovalloles que vulgueu

passaran a recollir-les.  

El proper dilluns, 22 de desembre, a les 18:00 h, està prevista la representació de l’obra nadalenca 

de Laia García i alumnes de l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca.

Fins 
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Ens reunirem tots els cursos per 

nos unes Bones Festes recitant les poesies i cantant les nadales que han assajat amb en Jordi, el 

ja que l’aforament de la sala no ho permet, però si 

ja que tots ells estaran reservats 

l’Escola ja està operativa. 

la i que la tingueu ben present ja que serà un mitjà on hi trobareu informacions ben 

a Protectora d’animals de Menorca està fent una recollida de materials que permeti als animals passar 

vulgueu donar, les podeu 

epresentació de l’obra nadalenca “Els 

de Menorca. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins l’any proper!! 


