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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 interès.

INFORMACIONS I AVISOSINFORMACIONS I AVISOS

Podeu assistir a les  classes gratuïtes de repàs per als alumnes que tenguin pendent la matèria de
cursos  anteriors  o  necessitin  un  reforç  de  les  assignatures   que  organitzen   els  departaments  de
matemàtiques,  anglès,  llengua  castellana,  llengua  catalana,  física  i  química  i  orientació  educativa..
web.http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/refor_mates_catala_angles.pdf 

Ja s'ha constituït el nou Consell Escolar. podeu consultar-ne els membres a:  
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/el-centre/consell-escolar 

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 i també justificar-hi les 
faltes .http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/families/29-gestib 

Avui  vespre   gaudirem  del  5È concert  de  la  simfònica,  en  el  programa  Tots  som  música.
https://twitter.com/IESMadina/status/809763875176546304 

Visita  el  facebook  d’orientació del  centre  https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3-Madina-
Mayurqa-1640067636228538/

En el blog d’activitats extraescolars podeu trobar informació de les activitats i les fotografies que s'han
desenvolupat aquest trimestre. http://activitatsmadina.blogspot.com.es/ 

Aquest curs inauguram el blog Paperum.  L’equip redactor està format per alumnes de 3r B,C i D. i el co-
ordina la professora Antònia M Andreu.             http://paperum.blogspot.com.es/ 

També pots visitar el blog de la biblioteca, Tinta  molt actiu. No deixIs 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

Els alumnes de 1r d'ESO participen amb els seus professors Jorge Cantin i Astrid VanLaak en el programa
d'etwinning "From my island to yours" amb un centre d'Isla Reunión.
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Tu 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-for-
mulari 

El dimecres 30 de novembre recollirem  el guardó: Centre mediambiental 2016

Ja teniu operatiu el catalèg de la biblioteca. Podeu accedir-hi des de la web, l'aula virtual i el blog de la 
biblioteca. http://abiesweb.caib.es/index.php/visitas/preHomePublic

ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

El dimecres 7 de desembre es va dur a terme la sessió de postavaluació per a pares i mares.

 Tona solidària, l'objectiu s'ha aconseguit!! El darrer recompte 841Kgr. 

El grup @Teatre de Vellut va representar el 15 de desembre l' obra La crònica d' una despedida  per 
als alumnes de 2n de batx. 

El dilluns 12 de desembre els alumnes de 2n de batxillerat realitzaren el Book club:The Apologizer, by
Milan  Kundera.  Fotos:  http://mmreadingclub.blogspot.com.es/2016/12/the-apologizer-by-milan-kunde-
ra.html … 

El dimarts 13 de desembre els alumnes de 3r d'ESO del Projecte de llengua representaren amb força èxit
les sis històries de Microteatre. Visita el blog  http://teatremadina.blogspot.com.es/

Si ets alumne de 2n de batxillerat potser et poden interessar els d'investigació UIB. Consulta les bases
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Premis.cid174439 … 

Dos grans  concerts a Santa Creu d'Eivissa i un cap de setmana fantàstic. Gaudim de la màgia de la
música amb la Coral del Madina. 
El "Curs de Mediadors escolars" en marxa, ja s'han fet tres sessions. 
El dia 5 de desembre els alumnes de 4trealitzaren l'activitat: ballant Newton. Posaren de manifest les tres
lleis de la dinàmica. 
El dijous 1 de desembre els alumnes de cant coral i del grup de teatre Madina participaren a la gala 
d'Alas#Jovesenpositiu 
El dijous 15 de desembre efectuarem el simulacre d'evacuació del centre amb èxit i rapidessa. 
Enhorabona als nostres alumnes: Carme. Cladera, Maria Frontera, Angel García, Maria Martorell i Antònia 
Roca, que el dimarts 29 de novembre recolliren el premi a l'excel·lència d'ESO.
Guanyadors del concurs de postals nadalenques : 1r premi Yao Yao Ma de 2n D, 2n premi Clara Perelló 
de 2n D i 3r premi Alejandro Díaz de 4t.
Guanyadors del concurs de Mannequin Challenge: 1r premi 3rD, 2n premi 2nB i 3r premi 2nC

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMIPA)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
L' @AMIPAMadinaMay  ha organitzat la primera xerrada de l'escola de pares i mares el  dijous 1 de 
desembre. https://pbs.twimg.com/media/CyXTWfWXgAIOrY4.jpg:la
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