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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

Publicada la informació del programa de reutilització de llibres de text  

27 i 28 de juny i 8 de setembre: recollida de llibres

3 i 4 de juliol i 11 de setembre : compra de llibres

A la web trobareu la relació de llibres de text del curs 2017-18

Les dates dels exàmens de setembre són els dies 1 i 4. Mes informació a calendari de setembre

Vols millorar el teu nivell d'anglès? Cursos gratuïts a fora i també a les Illes per alumnes de 
Balears. Més info:  http://dgfpfp.caib.es

Publicat calendari escolar 2017-18 per als centres docents no universitaris de la CA.

El 86% de l'alumnat de 2n de batxillerat s'ha presentat a les proves d'accès a la universitat. El 
98,5% de l'alumnat presentat supera la PBAU. 

La promoció a 4t d'ESO el mes de juny ha estat del 72%. Enhorabona a tots-

Nou alumnes de la promoció d'enguany, premis extraordinaris d'ESO amb una mitjana de més de 9.

Si encara no ens coneixeu, visiteu la presentació feta pels alumnes de 4t d'ESO de TIC- Qui som?

Tota la normativa i documentació del centre a l'enllaç de la web. Informació del projectes i trets 
d'identitat del centre. 

Si encara no ens seguiu ens podeu trobar a twitter: @IESMadina i al Facebook

Dones inspiradores
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ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

Trobareu fotos i vídeos dels concerts del projecte Música, Madina! de dia 19 de maig al 
Conservatori a la pàgina web del Madina dins l’apartat Media.

Si encara no saps que fer l'any vinent, visita el facebook d' Orientació acadèmica i professional del 
centre , hi trobaràs informació, itineraris i enllaços d'interès per a l'alumnat i les famílies.
Recomanacions de lectures per a l'estiu al blog de la biblioteca

Tota la informació sobre el Projecte Aprenentatge Servei de la Serra de Tramuntana del que hem 
participat el enguany i continuem el proper curs. 

Heu de preparar un viatge? Feis una ullada a Els millors destins del 2017. Projecte de Geografía 
i història de 3r d'ESO  

Els alumnes de teatre extraescolar baixen el teló fins el curs vinent. Fotos i més informació al blog.

El servei de mediació ha mediat excel·lentment la conflictivitat durant tot el curs Enhorabona 
mediadors, gràcies per la feina feta.. Vegeu les fotografies de la jornada de mediadors 

Els dies 9 i  16 de juny celebràrem les graduacións dels alumnes de 2n de  Batxillert  i 4t 
d'ESO i el sopar a la fresca que cada any ens organitza l'AMIPA. Més informació al blog 
d'extraescolars

Treballs finals del projecte de català de 1r d'ESO sobre les rondalles mallorquines : 

Ous de somera

Visita el blog de la revista Paperum on hi trobaràs les cròniques i articles dels alumnes del 
projecte de llengua catalanà de 3r d'ESO

Els projectes de llengua castellana de 2n d'ESO han exposat: sonetos, metáforas, autobiografias, 
poesía visual....

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-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

Programa de reutilització de llibres de text: 
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Circulars/Carta%20famlies.pdf

       Bon estiu, i bon descans a tots i totes !!!
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