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Circular informativa per als membres de la comunitat educativa de l'IES Madina
Mayurqa, de periodicitat mensual, on us informem de tot allò que passa a
l'institut i que pot ser del vostre interès.

INFORMACIONS
INFORMACIONS II AVISOS
AVISOS
Sessió de postavaluació: El dimecres 21 de març entre les 14.05 i les 15.00 hores, tot el professorat del centre
estarà disponible per atendre els pares i mares que vulgueu venir a fer alguna consulta sobre els resultats de la
segona avaluació per a qualsevol de les assignatures que cursa el vostre fill o filla.
Hem convocat el concurs per a l'elaboració de la portada de l'agenda escolar del curs 2018-19. La data límit
de presentació és el dimarts 16 d’abril de 2018. Animeu-vos!!
Consulteu el calendari d'exàmens de pendents.
El centre ha estat seleccionat per a participar en el programa pilot de Bilioteca digital IB Eduteca, per a préstec
de llibres i club de lectura. Tot l’alumnat i el professorat del centre ja pot gaudir de la plataforma digital amb el
seu usuari i contrasenya.
Ja tenim logo del projecte Erasmus+ "Outdoor Learning-Real Learning!" i els alumnes seleccionats per viatjar
el mes de maig al centre Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, de Madeira Portugal.
Amb motiu de la celebració del dia 8 de març hem organitzat durant tot el mes activitats des de diferents departaments al voltant de la temàtica #8deMarçFeminista #DonesVisibles #DonesRebels · #PerQuèFeminisme #AvançamCoeducació

Us recomanem el blog Madina Chefs on hi trobareu receptes i consells per a un consum saludable i de
temporada.
Escenes 3.0 al teatre Catalina Valls en el marc de la Mostra de Teatre Escolar 2018. Una any més participant-hi!!!
Aquí teniu el Programa PalmaEduca. Una bona colla d’artistes. Sota la direcció de Lena Serra i Margalida Mas.
h

Visita el Facebook d’Orientació del centre, hi trobaràs notícies actualitzades i informacions sobre orientació acadèmica i professional.
En el blog d’Activitats Extraescolars podeu trobar informació de les activitats i les fotografies que s'han desenvolupat aquest trimestre.
En el blog de la revista escolar Paperum, hi trobareu setmanalment articles redactats pels alumnes de 3r B,C i D. i
coordinats per la professora Antònia M Andreu.

També pots visitar el blog de la biblioteca, Tinta molt actiu. No deixis de llegir la poesia de la setmana.

ACTIVITATS
ACTIVITATS DEL
DEL CENTRE
CENTRE
Els alumnes de 2n de batxillerat de l’optativa de psicologia el dia 16 de febrer realitzaren la sortida “La psicologia al carrer” per
tal de conèixer entitats/ institucions relacionades amb el món de la psicologia.
Els alumnes de 2n d’ESO han visitat la planta de Reciclatge de TIRME una activitat organitzada pel departament de Tecnologia.
Els grups de 4t d’ESO han gaudit de l’activitat teòrica “Conferència sobre tir de fona i la seva historia” i una sessió pràctica
impartida pel professor d’educació física Francesc Amengual per donar a conèixer els esports i jocs populars i tradicionals de les Illes.
El departament de llengua i literatura castellana ha organitzat l’activitat de Teatre "El Parnaso".
Aquest mes ens han visitat els alumnes de 6è de primària amb els seus tutors dels centres adscrits, CEIP Son Ferriol CEIP Costa i
Llobera, CEIP Son Oliva, CEIP Felip Bauçà, CEIP Cas Capiscol, CEIP Pràctiques, i CEIP Establiments. Els alumnes de 1r
d’ESO han fet la presentació i el professorat del centre ha organitzat tallers. El dia 22 de març a les 20,15h tenim una sessió informativa adreçada a les famílies.
El 21 de febrer, els alumnes de 2n d’ESO visitaren les instal·lacions de Canal 4 TV, una activitat organitzada pel Departament d'Orientació de l'assignatura PROJECTES de català.
El dia 22 de de febrer la UIB ens va oferir la Xerrada d'orientació acadèmica adreçada a alumnes de 2n de Batxillerat
Directe a la universitat.
El divendres 16 de març els alumnes de 2n de batxillerat han anat a la Jornada de Portes Obertes de la UIB, per tal de conèixer
l’oferta d’estudis i serveis de la Universitat de les Illes Balears
El dia 27 de de febrer alumnes dels grups de 3r d’ESO realitzaren el taller de Posidònia a l’aula de la mar. Organitza: Departament de
Biologia i Geologia.
El 12 de de març vàrem poder gaudir de l’espectacle de dansa –teatre, Ballant amb Newton, per a comprendre la relació entre la
força el moviment i la gravetat. Organitza: departament de Física i Química
Aquest mes els alumnes de 1r d’ESO han visitat el Palma Aquàrium amb els seus professors de Biologia i geologia.
El dia 15 de de març, cent trenta alumnes de 3r d' ESO fins a 2n de Batxillerat varen participar a les Proves Cangur que es realitzaren al Palma Arena. La mateixa setmana els alumnes de 1r i 2n d’ESO hi participaren en el centre.
Del 16 al 19 de març els alumnes de primer i segon de Batxillerat realitzaren el Viatge lingüístic d’alemany a Berlín.
La setmana del 19 al 23 de març 2018 els alumnes de 4t D'ESO han fet el viatge d’estudis al Pallars i Port Aventura acompanyants pel seus tutors: Milagros Dueñas, Elionor Serra, , Rosa Vidal i Lena Serra
El dia 20 de març el professorat del departament d’Economia ha organitzat una Visita al Banc d'Espanya per a l’alumnat de
l’assignatura.
El dia 26 de de març esta prevista l’ Assistència d’alumnes de 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r batxillerat al 27è Encontre de Teatre (Andratx)
El dia 27 de de març s’organitza una sortida de final de trimestre organitzada pels tutors de 2n a la Serra de Tramuntana
El dimecres, 28 de de març es durà a terme una activitat del projecte APS: TransformArt. Els alumnes de primer d'ESO van al
Port de Pollença a netejar la platja i amb el material que recullin realitzaran les seves creacions artístiques
El dimecres, 28 de de març realitzarem l’activitat socioesportiva per 2n i 3r ESO Diada esportiva amb torneigs de diferents esports.
Organitza: Departament d'Educació Física.
El dimecres, 28 de de març estan planificades unes xerrades de diferents professionals les Jornada de les professions , dutes a
terme majoritàriament per ex-alumnes , i dirigides a tots els grups de de 1r i 2n de Batxillerat. S'organitzen en tres franges horàries
per a que un mateix alumne pugui assistir a diferents especialitats. Organitza: departament d'Orientació

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMIPA)

-

L’AMIPA du a terme una tasca imprescindible de representació dels pares i de les mares i
d’interlocució amb l’equip directiu i amb l’administració. Us animem a associar-vos-hi i a
participar en les seves reunions, el darrer dilluns de cada mes a les 21.00h a la
biblioteca de l’ institut.
Web: https://sites.google.com/view/amipamadinamayurqa/ Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net
L'@AMIPAMadinaMay va organitzar el dijous 22 de febrer la xerrada informativa : “ El consum d’alcohol en joves.
Prevenir.

-

EL dia 21 de març s’organitza la xerrada - col·loqui : Influències de les noves tecnologies en el rendiment
acadèmic i la salut. Recolzament de les habilitats parentals. Impartit per Marga Coll
Assemblea AMIPA : La següent serà el proper el proper dia 5 de maig de 2018 a les 20.00 h. QUEDAU CONVIDATS !
Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”

