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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 AVISOS
Hem aprovat unes noves normes sobre l'ús del mòbil. Esperem amb aquestes mesures afavorir la
convivència al centre i alhora millorar els nivells d'atenció i concentració dels alumnes en l'estudi.
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/ROF_normes%20mbils.pdf

A partir d'aquest mes per al 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.
El grup Mayurqa europea inicia el projecte Euroescola 2017. I els alumnes de 1r d'ESO han rebut cartes
dels companys de l'Illa Reunión. Projecte eTwinning from my island to yours. http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/projectes%20internacionals.pdf
S'han publicat les bases del concurs d'aprenentatge servei. El premi és una estada de dos dies al refugi Son AMER. http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/Bases%20APS.pdf
Preparem Sant Jordi i esperem una bona participació en el concurs de microrelats. Aquí en teniu les
bases: http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/Concurs%20microrelats%202017.pdf
Ja hem rebut algunes propostes per a la portada de l'agenda del curs 2017-18. Encara hi sou a temps.
Consulteu les bases:
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/bases_concurs_agenda_Madina2017_18.pdf
Lucia Cabello, Carme Cladera, Africa Bauzá, Sebastian Floarea, Sol Arancibi han participat en la prova Fonix 2017. Enhorabona!!
“Tu risa me hace libre, me pone alas” Miguel Hernández.
Nanas de la cebolla. 75è aniversari de la seva mort

Enhorabona a Maria Martorell Aguiló de 2n de batx D, 3a classificada de l'olimpíada de Geografia i que
els dies 24 i 25 va participar en la prova nacional a Santiago de Compostela.
Enhorabona Maria Frontera Berga de 1r de batxillerat ha estat 1a classificada en l'olimpíada de
filosofia. http://seras.uib.cat/olimpiades/filosofia/
Visita el facebook d’orientació del centre https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3-Madina-Mayurqa1640067636228538/

ACTIVITATS DEL CENTRE
El dia 14 de març els alumnes de 1r de batxillerat realitzaren a l'Aquarium el Taller tortugues i cetacis
El dimecres 15 de març els alumnes de 2n d'ESO han tengut una xerrada a càrrec de la policia nacional
sobre drogues i alcohol.
Aquest mes ens han visitat els alumnes de 6è del centres adscrits, els alumnes de 1r d'ESO els hi han
presentat el centre.
Els alumnes de 1r d'ESO han tengut una xerrada a càrrec de la policia nacional sobre les xarxes socials
Els alumnes de 4t d'ESO han visitat Bilbao, Atapuerca, Santillana i Burgos en el seu viatge d'estudis
Els alumnes de 1r de Batxillerat han fet el viatge lingüístic a Londres la setmana del 23 de març.
Els alumnes de la matèria d'alemany aquesta setmana també han viatjat a Suïssa i Alemanya
El dia 16 de març un total de 100 alumnes de 3r, 4t, 1r i 2n de batxillerat participaren en el Conseva-

tori en les proves Cangur 2017, i el dia 17 de març els alumnes de 1r i 2n d'ESO les feren en el
centre.
El 21 de març els alumnes de 3r han fet l'activitat de Biologia a l'Aula de la mar
Els alumnes de 1r i 2n d'ESO han participat en el Projecte CREAMM de la UIB sobre ansietat
Professionals del SOIB i de Jovent han fet unes xerrades informatives sobre Orientació Laboral.
El dia 27 és va dur a terme una sessió més del Club de lectura Madina Reading.
El 28 de març els alumnes de 1r d'ESO gaudiren de l'activitat “Els nostre tresors naturals “ a l 'Aquarium.
El dia 31 de març els alumnes de 2n de batxillerat assistiren a la Jornada de portes obertes de la UIB per
a futurs estudiants-

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-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: http://amipamadina.org - Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.n
L'@AMIPAMadinaMay ha organitzat una xerrada sobre resolució de conflictes. Preparen per al dia 6
d'abril “Les TICs i els adolescents. Wassapt'jant l'adolescència” http://amipamadina.org/
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