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

INFORMACIONS I AVISOS
El nou curs té novetats. La primera, el nou horari: de 8 a 14 hores per a tots els cursos d’ESO i per a
Batxillerat també de 8 a 14 excepte dimarts i dijous que és de 8 a 15 hores.
Tal i com ja venim fent en els darrers anys, els departaments de matemàtiques, anglès, llengua castellana,
llengua catalana, física i química i orientació educativa organitzen classes gratuïtes de repàs per als
alumnes que tenguin pendent la matèria de cursos anteriors o necessitin un reforç de l’assignatura.
web.http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/refor_mates_catala_angles.pdf
Aquest curs calia renovar la segona meïtat dels membres del Consell Escolar. Hi ha hagut un bon
nombre de candidatures. Han sortit elegits:
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/proclamaci%20candidatures%202016.pdf
Aquest curs per al control de l'assistència dels vostres fills podeu anar a la pàgina web de l’institut on
trobareu un enllaç al GESTIB per a poder fer-ne la
consulta.http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/families/29-gestib
Encara sou a temps de gaudir amb nosaltres dels concerts de la simfònica, en el programa Tots som
música. http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/circular%201r%20concert.pdf
Visita el facebook d’orientació del centre https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3-MadinaMayurqa-1640067636228538/
En el blog d’activitats extraescolars podeu trobar informació de les activitats i les fotografies.
http://activitatsmadina.blogspot.com.es/
Aquest curs inauguram el blog Paperum.
coordina la professora Antònia M Andreu.

L’equip redactor està format per alumnes de 3r B,C i D. i el
http://paperum.blogspot.com.es/

També pots visitar el blog de la biblioteca, Tinta molt actiu. No deixes de llegir la poesia de la setmana
https://tintabiblioteca.wordpress.com/

Enguany participem a un Programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana amb l'objectiu de
conèixer, participar i millorar l'entorn en comunitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?
codi=2679735&coduo=944322&lang=ca www.serradetramuntana.net/ca/index.php/blog/2016/00000243

ACTIVITATS DEL CENTRE
Pots comentar el que vulguis sobre convivència a l' IES i/o denunciar casos concrets a la bústia de mediació. http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/component/content/article/2-uncategorised/30-formulari
Dia 3 de novembre els alumnes de l’optativa de música de 2n , 3r i 1r Batxillerat varen participar d’un Taller de percussió corporal a càrrec de l’especialista Toni Amengual
El dia 30 de novembre recollirem el guardó 2016 de Centres Ecoambientals. Assolits els objectius
que ens proposarem l'any passat. Enhorabona a totsi totes.
El proper dia 1 de desembre els alumnes de teatre extraescolar dirigits per Lena Serra participaran a la
gala benèfica contra la sida que organitza l’associació ALAS. També hi participaran els alumnes del Cor Madina (activitat extraescolar) formant part del Teen Spirit Chorus, L’acte és a les 20 hores al Teatre Xesc
Fortesa.
Dia 15 de desembre els alumnes de 2n de Batxillerat gaudiran de l’obra de teatre Crónica de una despedida organitzada pel Departament de Llengua castellana al poliesportiu.
Dia 21 de desembre els alumnes de 1r d’ESO assistiran al concert pedagògic de Cap pela Cantem nadales a l’auditori del Conservatori professional de música i dansa.
Dia 21 de desembre els alumnes de 3r i 4t d’ESO aniran al Cine Ciutat per veure Stars Wars en versió
original. Es una activitat organitzada pel Departament d’anglès.
Concurs per a grups- classe. Feu el vostre Mannequin Challenge
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/Bases_Mannequin.pdf
El dia 21 de novembre s'inicia el Curs de mediadors.
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/CARTA%20PARES%20CURS%20DE
%20MEDIACI.pdf
Com cada any hem iniciat la campanya solidària. Enguany el repte és arribar a ¾ de tona.
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/Circular%20solidaritat%20nadal.pdf
Un grup d'alumnes del centre participa en el concurs europeu “Juvenes Translators”
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/JuvenesTranslatores2016.pdf
Participa en el Concurs de Postals Nadalenques
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/CONCURS%20POSTALS
%20NADALENQUES.pdf
L'Equip Dinamo de l'ajuntament ens visita en temps d'esplai. Hem fet microrelats #elControlNoEsAmor

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 animam a
associar-vos i a participar en les seves reunions, el darrer dilluns de cada mes
a les 21.00h a la biblioteca de l’ institut.
Web: http://amipamadina.org - Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.n

