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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

 Els dies 7 i 9 de març tenim la 2a avaluació. Podreu consultar mitjançant el GESTIB les qualificacions , 
a més de rebre el butlletí.

 A partir d'aquest mes pel control de qualificacions, assistència, comportament i altres 
informacións  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 

A partir del mes de febrer el correu electrònic és el mitjà preferent de comunicació amb les 
famílies. Us recomanen que instal·leu l'aplicació del vostre correu  en el mòbil personal si 
voleu gaudir de la immediatesa que fins ara teníem amb els sms. 

Podem assistir a les classes gratuïtes de repàs els 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://iesmadina-
mayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/refor_mates_catala_angles.pdf 

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

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/ 

En blog de la revista escolar Paperum,  hi trobareu setmanalment articles redactats pels alumnes de
3r B,C i D. i coordinats la professora Antònia M Andreu. http://paperum.blogspot.com.es/ 

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 
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La comunitat educativa pot gaudir dels concerts de la simfònica, en el programa Tots som música.  Con-
sultau les dates  dels concerts  al calendari d'activitats extraescolars: http://iesmadinamayurqa.eduwebs.-
caib.es/

ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

Hem iniciat una nova secció a la pàgina web: “Les xerrades del Madina” on podeu visionar videos de cur-
ta durada de conferències o debats amb participació d'experts externs en els temes. Aquest mes: Big data 
a càrrec de Maxi San Miguel http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/madina-mayurqa-media/les-xerra-
des-del-madina

El grup d'alumnes @euromadina va viatjar del 31 de gener al 4 de febrer a Estrasburg, @euroescola, per
participar en una sessió plenària al Parlament Europeu. 
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/02/02/alumnos-ies-medina-mayurqa-convierten/1186359.html
El dia 2 de febrer els alumnes: Paula Venegas, Marco González, Sergio Redondo, i Marta Salom         
participaren en l'olimpíada de Biologia a la UIB
El dia 20 de febrer  és realitza la 3a sessió Madina Reading Club de la lectura  del llibre  Kino, by 
Murakami Haruki 

Els alumnes de 1r,2n, 3r i 4t d'ESO han participat en els tallers educatius per combatre els estereotips 
de gènere, organitzats per la UIB http://oficinaigualtat.uib.cat/Actividades-de-la-OIO/Tallers-educatius-per-
combatre-els-estereotips-de-genere/ 

Els alumnes Miquel Reynes i Marco González han tengut una especial menció per la seva participació en el
concurs europeu de traducció Juvenes Translatores

El dia 17 de febrer es va realitzar l l'activitat: Lorca que te quiero Lorca del grup de teatre Tetrix, Un es-
pectacle de poesia per als alumnes de 4t d'ESO. 

Teniu a la web el audiovisual de la Jornada de reforestació de savines a la finca de Son Barrina, dels 
alumnes de 3r d'ESO del Projecte Aprenentatge Servei. http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/madina-
mayurqa-media/videos 

El dia 16 de febrer els alumnes Marco González i Xavier Villalonga participaren en l'olimpíada d'anglès.

El dia 16 de febrer la UIB va fer les xerrades informatives sobre l'oferta educativa i la prova PBAU  pels
alumnes de 2n de batxillerat.

El 22 de febrer hem gaudit de la festa de Carnaval amb disfresses,premis, balls i discurs del rei Carnes-
toltes. Llegiu el discurs i mireu elsguanyadors a: http://paperum.blogspot.com.es

El dia 21 de febrer els alumnes Blanca Covas, Maria Martorell, Sergi Toran i Marina Gómez  participaren en
l'olimpíada de Geografía a la UIB

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' @AMIPAMadinaMayurqa   té prevista una nova xerrada de l'escola de pares i mares el dia 6 de 
març sobre Transtors Alimentaris. 
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Amipa/trobades
%20educatives_mar2017.pdf 
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