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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. 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III    AAAVVVIIISSSOOOSSS   

Enhorabona a Albert Grimalt, Marina Grimalt, Francesc Llabrés, Anna Pushkareva, Gabriel Sabater, Ingrid 
Szabó, Carla Torlaschi, Bernat Van Bemmelen, Miquel Vidal i Andres Apelian que han rebut els Premis a 
l'Esforç Personal i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del Curs 2016—2017. 

El dimecres dia 13 de desembre de 14 a 15h, el professorat del centre van estar disponible per atendre els 
pares i mares per a consultes sobre els resultats de la 1a avaluació del vostre fill/a. recordeu que desprès 
de la 2ª avaluació també en ferem una sessió. 

Visiteu l’enllaç  al nostre lloc web per al projecte Erasmus+ "Outdoor Learning-Real Learning!" 
https://sites.google.com/a/iesmadinamayurqa.net/erasmus-al-madina/ … El mes de gener tenim una 
reunió de planificació en el centre coordinador Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou, Romania 

Recomanacions de la biblioteca : Els millors llibres del 2017. Les vacances, són un bon moment per llegir.   

Els guanyadors del concurs de postal nadalenques: 1r premi: Andreu Perelló 1r BatxB,  2n premi: Marta 

Perelló 2n ESOC 3r premi: Andreu Pesquero 3r ESOD. Enhorabona!! 

Per Nadal una mica de poesia al blog de la biblioteca, per si no has tingut temps durant el trimestre.  

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, serà el 

dimecres de 18 a 20h.  Hi haurà un servei de guarderia amb activitats pels germans petits. Encara hi ha 

places disponibles.  

Llegiu a la revista Paperum: El Nadal d'altres països..., Vos presentam un dels mediadors del centre, en 
Pau. Ara que arriben les vacances vos proposam una sopa de lletres..., Ens hem electrificat!. Interessants 
articles dels alumnes del grup de projectes de llengua. 
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AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Madina Reading club. El dia 11 de desembré hi va haver la primera sessió a la biblioteca. The border: a double sonnet, 

by Alberto Rios 

El Cor de Joves del Madina va oferir un concert pel grup de nins i nines "Es Ferrerets" el dia 14 de desembre. 

El dia 15 de desembre un grup d' alumnes visitaren la Llar d' ancians per fer-hi coques de torró amb els majors. APS 
Intergeneracional 

El dia 15 de desembre ens va visitar professionals de l’ ONCE, pel projecte  “Un món adaptat, un món ideal” APS: 

Aprenentatge Servei. Una sessió de conscienciació per a properes propostes de servei a la comunitat a 1r batxillerat. 

Madina Chefs and Madina Mayurqa ‘s English Department wish you all a Merry Christmas 2017 and a Happy New Year 

2018. I de regal unes bones receptes de Nadal.  

Hem lliurat el recapte de la “Mitja Tona Solidària” de 661 Kgr al Casal solidari de Marratxí.  

Els alumnes de  2n de batxillerat B han fet una sortida de tutoria a la Serra de Tramuntana, al l’álberg dels Tossals Verds 
els dies 21 i 22 de desembre.  

El dia 20 de desembre a la biblioteca es va organitzar el Club de lectura de la novel.la de l’escriptor basc Kirmen 
Uribe, Bilbao- New York – Bilbao, que va ser guardonada amb el Premi Nacional de Narrativa l’any 2009. 

El dia 21 de desembre, els alumnes de 2n de batxillerat A, han dissenyat uns Escape Room. Els diners recaptats 471 
euros han anat  a la Tona solidària 

Concert de Nadal, el dia 22 de desembre, interpretat pels alumnes de 1r ESO, 2n d’ESO i 1r de Batxillerat 

Madina Chefs and Madina Mayurqa ‘s English Department wish you all a Merry Christmas 2017 and a Happy New Year 
2018 

Avui hem presentat els socis del projecte Erasmus+ “ Outdoor Learning-Real Learnig!”  

 

 
 

 

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: https://sites.google.com/view/amipamadinamayurqa/  - 

 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 20.15h . 

 

  
 

BON NADAL I BON ANY NOU 2018... 
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