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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
Visiteu la pàgina web del centre on hi trobareu les darreres novetats sobre els projectes i activitats que anem
desenvolupant.
Segons el calendari escolar del curs 2017-18 aquesta setmana finalitzen les juntes d’avaluació. Ja podeu
consultar les notes dels vostres fills/es al Gestib. El divendres 1 de desembre lliurarem els butlletins.
El dimecres 13 de desembre entre les 14.05 i les 15.00 hores, tot el professorat del centre estarà disponible per
atendre els pares i mares que volgueu venir a fer alguna consulta sobre els resultats de la primera
avaluació.
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.
La Comissió mediambiental ha posat en marxa la campanya d’hàbits alimentaris saludables. El dimecres
berenam fruita. Pots gaudir-ne dels tasts i també tenim fruita al bar del centre.
Us recordem que el dijous 7 de desembre és dia no lectiu al centre.
El dimecres 30 de desembre hem duit a terme el simulacre d’evacuació del centre. Hem sortit tots amb un
temps de 3’02’’
Tenim en marxa la campanya de Nadal: Mitja tona solidària. De moment la recollida és de 135Kgr.
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ACTIVITATS DEL CENTRE
Els alumnes de 4tD han participat a l’activitat Taller de poesia (Poetry Slam) el dia 2 de novembre
El grup de 2n de batxillerat. dia 8 de novembre va realitzar l’activitat Escape room. organitzada pel departament
d’anglès.
Els grups de 1r d’ESO han participat, durant el mes de novembre, de la xerrada d’EMAYA sobre
Reciclatge i tractament de residus
Els grups de 2n d’ESO han continuat amb el projecte de Collita de l’Oliva. En aquesta ocasió dia 9 de novembre
a Son Ferriol.
Alumnes de 4t d’ESOD el 15 de de novembre han visitat i s’han fet el carnet de lectors de
barriada Josep Maria Llompart( s'Escorxador)

la biblioteca de la

El 23 de novembre sis alumnes seleccionats de 2n de batx ( A i D) han participat al concurs europeu de Júvenes Translatores.
El 24 de de novembre a la biblioteca es va realizar l’activitat Shakespeare te ama, un recital de sonets de l'autor
en anglès i castellà realitzat per José Ramón del Canto i un professor de l' EOI una activitat adreçada als alumnes
de 1r Batx C i D
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 .
Els alumnes de 3r tenen prevista l’activitat de la Caixa “ Tallers d’electricitat i fluids”, organitzada pel departament de Tecnologia.
El dilluns 11 de desembre tenim la 1ª sessió a la biblioteca del Reading Club.
Enguany els alumnes de 3r tenen previst realitzar els habituals tallers de L’aula de la Mar que organitza el
departament de Biologia i Geologia.
Som irracional però transcendent? Han pogut escoltar els alumnes de 3r ESO. Una de les Xerrades del
CENTMAT que ha organitzat el departament de matemàtiques.
Duim un somriure als grans de la la llar d' ancians el 15 de desembre els alumnes de 2n C aniran a fer coques
de torró.
Un món adaptat, un món ideal. Una xerrada de sensibilització sobre les diferents discapacitats . En aquest cas
vendran professionals de la ONCE per parlar sobre la discapacitat psíquica.per a un grup de primer de Batxillerat.
Aquest mes hem participat en la campanya de @Equip_Dinamo #ElControlNoÉsAmor
El 14 de desembre assistirem al Palau de Congressos amb els alumnes del centre que han de rebre el premi al
esforç i a la excel·lència cadèmica
Tenim previstes diverses activitats per finalitzar el trimestre: Mercadet de Nadal pro viatge d'estudis de 4t d' ESO,
Senderisme per la Serra de tramuntana, Anam al cinema veure les pel·lícules Wonder i Murder on the Orient Express (VO anglès), Concert de Nadal...

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

-

El mes de gener i febrer es durà a terme el Programa per a les famílies: pares, mares i alumnes amb la
UIB. Programa de Competència Familiar Universal 11-14 . Es desenvoluparà en sis sessions de
2h el dimecres de 18 a 20h. Hi haurà un servei de guarderia amb activitats pels germans petits.

-

Us esperem a la propera Assemblea AMIPA : el darrer dilluns de cada mes a les 20h.
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