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Butlletí setmanal                                   núm. 156                         

11/03/2019                                      Es Mercadal                 

 

CEIP Mare de Déu del Toro 
 

Març marçador, de nit fa fred i de dia calor 

 

 

 

Salut bucodental Es Banyer 

Dijous dia 14 de març els alumnes de 1r, els quals als familiars ja heu autoritzat, aniran a Alaior al 

centre de Salut Es Banyer a realitzar la segona fase del programa de salut bucodental de la 

conselleria.  

El bus és gratuït, el paga l’Ajuntament. 

 

1r, 2n i 3r – El Petit Príncep 

El divendres 15 de març aniran a Ciutadella a veure un espectacle musical, El Petit Príncep.  

Preu bus:  

• Socis APIMA: 4,15 € 

• No socis APIMA: 5,50 € 

 

 

5è - Link-up 

El Link-up és un espectacle que han treballat conjuntament els alumnes de la zona centre de 

Menorca amb el Conservatori, el projecte està emmarcat en la programació de música. 

El divendres 15 de març a les 18:30 h faran un concert a l’auditori de Ferreries.  

Hi aniran amb bus gratuït acompanyats per mestres de l’escola. 

L’espectacle és exclusivament per a alumnes perquè no hi ha prou aforament per a tothom. 

Divendres ens trobarem a les 18:00 h, ben puntuals, a l’escola. 
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Taller d’Anglès 

Un grup d'alumnes de sisè ha participat a un programa de ràdio. Han fet una col·laboració en 

anglès per un programa que es diu MIS PELICULAS FAVORITAS. Podeu escoltar-lo a través de la 

plataforma IVOOX, la trobareu per internet o descarregant-vos l'aplicació IVOOX, que és per 

escoltar podcasts de ràdio. 

 

Un cop a IVOOX heu de cercar el programa RADIO ESCOLAR IG, i allà el programa MIS 

PELICULAS FAVORITAS. Ho han fet molt bé, us animen a escoltar-los! 

 

6è 

Els alumnes de 6è seguiran al llarg de la setmana amb el taller d’un ball d’hormones. 

 

 

Fins a la setmana que ve! 


