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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.

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 dilluns 22 de maig és realitzàran en el centre les proves lliures de l’EOI, per a l’alumnat del centre inscrit.
El dijous 25 de maig a les 20.15h hi ha la reunió informativa de portes obertes, on és presenta el centre per als
futurs estudiants de 1r de batxillerat i les seves famílies.
Publicat el calendari de final de curs i també el de final de curs de 2n de batxillerat.
Qui som? Aquí teniu l’ Anuari 2016-17 elaborat pels alumnes de 4t d’ESO de TIC i la professora del departament de
Tecnologia, Pilar Robles.
Enhorabona a Laura Sampol Ramirez de 2n de batxillerat A, 2a classificada de l'olimpíada de Català
Enhorabona a Miquel Oliver Puigròs, guanyador del concurs de la portada de l'agenda d'enguany.
Na Maria Frontera, de 1r de batxillerat ha estat seleccionada per participar al Campus científic del MECD.
L'equip @Mayurqaeuropea participant en el concurs Euroescola2017 s'ha classificat en 2n lloc. Enhorabona per la
tasca feta.
El dimarts 9 de maig es va realitzar una Trobada amb les famílies dels futurs estudiants de la UIB
El dimarts 16 de maig hi va haver una reunió informativa sobre orientació acadèmica per als alumnes de 3r i 4t
d’ESO.
Enhorabona a les participants en la fase final del concurs Fonix 2017, Sol Arancibia, 4a classificada, Africa
Bauzà , 4a classificada i Carme Cladera 3a classificada, l’enhorabona!
Publicat calendari escolar 2017-18 per als centres docents no universitaris de la CA
El divendres 9 de juny celebrarem la festa de graduació dels alumnes de 2n de batxillerat, organitzada pels
alumnes i el departament d’extraescolars. I el 16 de juny la graduació dels alumnes de 4t d’ESO, organitzada per
l’AMIPA.

Ja has llegit els relats de literatura jove d’enguany? . Recull de literatura jove 2017
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
Visita el facebook d’orientació del centre

A
ACCTTIIV
VIITTA
ATTSS D
DEELL CCEEN
NTTR
REE
El dia 26 d'abril M. Canals, Ll. Escandell, C Gil, MT. Nieto, J.Palmer, E.Solana alumnes de 2n de batxillerat
d'Història de l'Art participaren a la XII Olimpíada d’Història de l’Art.
El 25 d'abril celebràrem Sant Jordi. Crònica a: Blog extraescolars
El 27 d'abril Maria Martorell, en Miquel Àngel Deyà i en Guillem Ribas participaren a les XIII Olimpíades
d'Economia
El dia 3 de maig un grup d'alumnes de diferents nivells debaten amb Joanna Drake, directora adjunta a la direcció
general de medi ambient de la comissió europea, sobre el Futur de la UE
El dia 3 de maig alumnes de 1r de batxillerat de filosofia, presenten en el programa L' Àgora de Can Alcover. Un
projecte: Ràdio, cinema i filosofia. Aquí us deixem el podcast.
El 4 de maig la Fundació Vicenç Ferrer imparteix una xerrada-taller per als alumnes de 3r d'ESO sobre Educació en
valors
El 4 de maig, quinze alumnes de 4t participaren en la I Mini olimpíada d'Economia.
Els alumnes de 2n de batxillerat varen veure el dia 8 de maig l'obra Domènech&Domènech representada pel Teatre
de Vellut.
Del 9 al 12 de maig , els alumnes de 2n d'ESO han realitzat les proves d'avaluació diagnòstica, organitzades per la
Conselleria, IAQSE .
M. Vidal, M. Monjo, C Torlaschi, F. Llabrés, alumnes de 4t d'ESO. Han participat el dia 11 de maig a la I Mini olimpíada
de Biologia
El dia 11 de maig els alumnes de 3r d'ESO han fet una Gimcana sobre “Consum responsable” organitzada pel
departament de Geografia i Història,
Els dies 11 i 12 de maig els alumnes de teatre van escenificar l'obra d'enguany Llopis Good, en la Mostra de Teatre
escolar al Catalina Valls
El dia 19 de maig els alumnes de música han dut a terme els concert Música Madina!
El dia 19 de maig hi va haver una “Trobada de Mediadors” on participaren alumnes del centre acompanyats pel
coordinador Antoni Font. Vegeu la galeria d’imatges a l’apartat Media de la web.

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 el dia 6 d'abril “Les TICs i els adolescents. Wassapt'jant
l'adolescència” http://amipamadina.org/
Dijous 25 de maig a les 19,30h us esperem a la propera xerrada Comunicació efectiva: pares-mares, fills.

