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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 I AVISOSINFORMACIONS I AVISOS

Visiteu la pàgina  web del centre on trobareu les darreres novetats sobre els projectes i activitats que
anem desenvolupant. A l'apartat de documents hi trobeu tots els plans, projectes i programacions.

Consulteu  el  calendari  escolar  del  curs  2019-20  20  . Hi  trobareu les  dates  de  les  avaluacions,  les
activitats que organitza cada departament, les  festes que organitzem en el centre, així com els dies festius
i no lectius.

L’IES Madina Mayurqa torna a organitzar classes gratuïtes de repàs per a tots aquells alumnes que tin-
guin alguna assignatura pendent del curs anterior o necessitin un reforç.  

Ja s’han posat en marxa les activitats extraescolars   : handbol, ball modern, defensa personal, taller de
teatre, taller d'escacs i cant coral. A més l’AMIPA ha organitzat classes d’anglès (OCIDIOMAS) per a la
preparació dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, així com un taller de robòtica (Futurtics)
en el qual es  treballarà programació en 2D i 3D, disseny i impressió en 3D i drons configurables. Podeu
trobar més informació i fulls d’inscripció a la pàgina web del centre i Secretaria.

Recordeu que per al control de l’assistència, d’amonestacions i sancions i la consulta de les qualificacions
dels vostres fills/filles podeu anar a la pàgina web del GESTIB. Us recomanem que baixeu l’aplicació del
vostre  correu  electrònic  al  vostre  mòbil,  per  poder  tenir  les  notificacions  de  forma immediata  o  bé
periòdicament quan consulteu el vostre correu.
El dia 22 d’octubre finalitzarà l’avaluació inicial dels alumnes d’ESO. Aquest dies heu d’haver rebut un in-
forme amb les notes i/o observacions dels vostres fills a la web famílies del GESTIB
Visiteu la Biblioteca digital IB Eduteca, per a préstec de llibres i club de lectura: tot l’alumnat i el profes-
sorat del centre pot accedir a la  plataforma digital amb el seu usuari i contrasenya.
S’està duent a terme el programa de formació i transferència "  Treball per projectes amb el suport de
la biblioteca escolar  " sobre interculturalitat durant curs 2019/2020.

Per comentar sobre la convivència a l’IES i/o denunciar els casos concrets teniu la bústia de mediació.
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Seguim fent feina amb el Programa TAC (Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el
coneixement en el desenvolupament curricular), i  s’ha afegit un carretó més als dos que ja teníem de l’any
passat de chromebooks (ordinadors portàtils) a les aules de 1r i 2n d’ESO. S’han comprat 11 ordinadors per
a la sala de professors. 

Amb el Programa EOIES d’anglès, alemany  o francés l’alumnat de Secundària (4t ESO, 1r i 2n Batxillerat)
té la possibilitat de fer un curs de l'Escola Oficial d'Idiomes des del seu centre educatiu. Teniu més informa-
ció a Secretaria.  

Enguany el Departament de Català continuarà participant en el Projecte Europeu d' eTwinning,  un in-
tercanvi epistolar entre el nostre institut i el col·legi Jean Monnet de Castres (Tarn, Occitània) emprant les 
llengües vernacles.

a comunitat de l’Institut vol fomentar els hàbits saludables, per això en el esplais els nostres alumnes po-
den trobar fruita per berenar al bar. La Comissió de medi ambient té com objectiu d'enguany que tota la
comunitat faci ús de carmanyola i cantimplora pel berenar del centre. 

Participem en el Programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la i  gualtat i la prevenció de
la violència masclista   als centres educatius en  el marc de la celebració del 25 de novembre, dia interna-
cional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Any 2019»

ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

Enshem suma't a la iniciativa d'Escoles pel futur i durant el mes de setembre s'han desenvolupat
activitats relacionades amb la setmna d'accions pel canvi climàtic.

El dia 20 de setembre els grups de 1r d'ESO van sortir al carrer per fer activitats plàstiques per celebrar el Dia
sense cotxes, juntament amb altres escoles. Activitat organitzada pel Departament d'EPV.

Els dies 14,16 i 30 d'octubre tots els alumnes de 2n d'ESO participaran en els Tallers de so i acústica del
CaixaForum, activitat organitzada pel Dep.de Física i Química.
Els dies 18, 24, 25 i i 29 d'octubre els grups de 3r d'ESO participaran en els Tallers d'electricitat i reacci-
ons químiques, activitat organitzada pel Dep. de Tecnologia.

Dues professores del Dep.d'Anglès han estat a  Romania la primera setmana d'octubre amb Erasmus +,
"Outdoor Learning- Real Learning”  (2n any). La segona setmana d'octubre, amb el projecte Stop ESL!
Start Interdisciplinary Education for future!  , un total de 8 alumnes de 3r i 4t d'ESO han viatjat a
Lituània amb tres professores del centre.
La setmana del 13 al 19 d'octubre un total de 24 alumnes de 2n d'ESO faran un viatge a Astúries-Cantà-
bria, dins el Programa Rutas Científicas, Artísticas y Literarias del Ministeri d'Educació i Formació pro-
fessional, gràcies al Projecte del Dep. de CS, que ha estat seleccionat.
Viatge lingüístic d'anglès   a Dublín. Més informació al departament d'anglès o a la web del centre. 
Divendres 25 d'octubre Berenar de Tardor durant el 1r i 2n pati. Coques i bunyols. Pro-viatge d'estudis de 4t

d'ESO. 

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  20.00h  a  la
biblioteca de l’ institut.

Web: https://sites.google.com/view/amipamadinamayurqa/  -
 Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net

A la pàgina web de l’AMIPA properament podreu trobar informació sobre les activitats  de l’Escola de Pares i Mares que organitza 
l’AMIPA juntament amb la UIB i el nostre institut

Assemblea AMIPA : Darrer dilluns de cada mes a les 20:00h. QUEDAU TOTS CONVIDATS 

Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”
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