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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.
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Visiteu la pàgina web del centre on hi trobareu les darreres novetats sobre els projectes i activitats que
anem desenvolupant.
Consulteu el calendari escolar del curs 2017-18. Hi trobareu les dates de les avaluacions, les
postavaluacions, els dies festius al centre.
Tal i com ja venim fent en els darrers anys, els departaments de matemàtiques, anglès, llengua castellana,
llengua catalana, física i química i orientació educativa organitzen classes gratuïtes de repàs per als
alumnes que tenguin pendent la matèria de cursos anteriors o necessitin un reforç de l’assignatura.
Ja estan en marxa les activitats extraescolars d’horabaixa: handbol, voleibol, teatre, cant coral, club
de mates, ball de bot
Recordar-vos que per al control de l'assistència, la consulta d'amonestacions i sancions i la consulta de les
qualificacions dels vostres fills/es podeu anar a la pàgina web de l’institut on trobareu un enllaç al GESTIB.
Us recomanem que baixeu l'aplicació del vostre correu electrònic al vostre mòbil, per poder tenir les
notificacions de forma immediata o bé que periòdicament consulteu el vostre correu.
El dia 24 d'octubre finalitzàrem l'avaluació inicial dels alumnes d'ESO. Aquests dies heu d’haver rebut un
inform qualitatiu d’avaluació dels vostres fills.
Visitau el facebook d’orientació del centre.
En el blog d’activitats extraescolars podeu trobar informació de les activitats i les fotografies.
A la pàgina web podeu consultar el blog Paperum. L’equip redactor d'enguany està format per alumnes
de 3r i el coordina la professora Antònia M Andreu.
També podeu visitar el blog de la biblioteca, Tinta. Hi trobareu notícies d'interès, l'horari i les normes
de funcionament. No deixeu de llegir la poesia de la setmana. També hi trobaràs els llibres de lectura
d'enguany.

Visiteu el blog de Teatre, on trobareu notícies dels assajos i les obres que estan treballant.
Podeu comentar el que volgueu sobre convivència a l' IES i/o denunciar casos concrets a la bústia de
mediació.
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Aquest és el 2n any de participació en el Programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana ,
d'innovació metodològica que té com objectiu, conèixer, participar i millorar l'entorn en comunitat.
Els cursos 2017-19 desenvoluparem el Projecte Erasmus + K-2 “Outdoor Learning – Real Learning!
Adreçat a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. Les escoles són de Grècia, Itàlia, Portugal i Romania.
Enguany participem en el Programa pilot d’utilització de les Tecnologies de la informació i
comunicació en el nivell de 1r d’ESO.
Alumnes de 1r d'ESO han participat en el Programa del MECD “ Rutes científiques, artístiques i literàries” concretament la ruta 3 d' Astúries i Cantàbria. Han gaudit molt i après molt.
Try our monthly Mediterranean Recipes and enjoy them!!! Visitau el blog Madina Chefs
En el marc del Projecte APS els alumnes de 2n d’ESO han recollit, salat i empotat les olives de les oliveres
del centre. Han visitat la Llar d’ancians. També han fet la recollida de l'ametlla a Sencelles.
El dijous 26 d’octubre, mantenint les tradicions vàrem fer la Bunyolada.
Durant el mes de novembre està prevista una xerrada d’ Emaya sobre Reciclatge i tractament de residus
per a 1r d’ESO.
El dimecres 8 de novembre els alumnes de 2n de batxillerat duran a terme l’activitat organitzada pel
departament d’anglès Escape Room
El departament de matemàtiques ha organitzat l’activitat Trigonometria a la Seu durant el mes de
novembre per a l’alumnat de 1r de batxillerat .

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

Iniciem la planificació del Programa per a les famílies: pares, mares i alumnes amb la UIB. Programa de
Competència Familiar Universal 11-14 .
Us esperem a la propera Assemblea AMIPA : el darrer dilluns de cada mes a les 20h.

