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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
INFORMACIONS II AVISOS
AVISOS
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
A l'enllaç QEDU (Qué Estudiar y Dónde en la Universidad) del MECD hi trobareu tota la informació de l'oferta de títols
universitaris que pot ser útil per als alumnes que s'han d'incorporar a la Universitat.
Hem publicat les bases del concurs de l’agenda escolar del curs 2018-19
Informació del viatge lingüístic d’anglès a Dublin per alumnes de 1r de batxillerat.
Informació del viatge lingüístic d’alemany a Berlin per l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat.
Aquí teniu la informació del viatge d'aventura de 4t d'ESO a Pallars.
Consulteu el calendari d'exàmens de pendents.
El dia 5 de febrer vàrem publicar l’avaluació de seguiment. Podeu consultar les qualificacions al GESTIB. Us recordem que en
data 15 de març farem la 2ª avaluació.
La darrera setmana de febrer ens visitaran els alumnes de 6è de primària amb els seus tutors dels centres adscrits. Els alumnes
de 1r d’ESO en faran la presentació. Properament publicarem la data de la sessió de portes obertes per a les famílies.
Ja està en marxa el Programa d'Acompanyament Escolar dependent de la Conselleria d'Educació i Universitat que pretén
ajudar als alumnes a ser autònoms en el seu procés d’aprenentatge. Hi participen alumnes de primer i segon d’ESO.
El centre ha estat seleccionat per participar en el programa pilot de Bilioteca digital IB Eduteca, per a préstec de llibres i
club de lectura. Ben aviat us notificarem l’usuari i la contrasenya per poder gaudir de la plataforma digital.

ACTIVITATS
ACTIVITATS DEL
DEL CENTRE
CENTRE
El mes gener, els alumnes de 3r i 4t de l’assignatura de Tecnologia han realitzat un Taller d'electricitat i Taller d'ones.
Un dels audiovisuals del projecte de l'optativa de Francès ” Le football, une école de la vie! Juste un jeu! “ha resultat seleccionat finalista del concurs Albert Camus. Enhorabona a l’equip del projecte i a la seva professora Ma José Rodríguez.
En Miquel Serra, ex-alumne, economista i investigador de la UPF Barcelona ha explicat als alumnes de 2n de Batxillerat A i B la seva
tasca de "Tractament de dades mèdiques". Gràcies per l' orientació professional.
Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat d’ humanitats assistiren el mes de gener al Festival de Teatre Grecollatí.

L’activitat de Reforestació del projecte APS, Aprenentatge Servei, es va realitzar el dia 22 de gener amb alumnes de 3r d’ESO
en una zona de la finca pública de Menut, en plena Serra de Tramuntana.
El dia 24 de gener vàrem celebrar la tradicional Torrada organitzada per l’AMIPA Podeu veure el veredicte del concurs: "Jo i el
meu dimoni". Al blog d’extraescolars teniu els artistes en creació plàstica i literària. Enhorabona a tots els participants.
Aprofitant la celebració de Sant Antoni i Sant Sebastià vàrem realitzar un emotiu
Aina Sansó , gran impulsora i estudiosa de les festes populars.

acte de recordança de la nostra companya

“Un camí, distintes direccions” és la xerrada d'orientació acadèmica adreçada a alumnes de 1r de Batxillerat organitzada per la
UIB dins el marc del programa del POTU.
Excel·lent resposta al projecte “Un tap, un somriure” realitzat pels alumnes de 4t d’ESO de l’assignatura: Iniciació a l’activitat
emprenedora i empresarial.
A l’Aula de la Mar, els alumnes de 1r de batxillerat han realitzat activitats d’interpretació i recerca del medi marí. Taller de plàncton.
Educació ambiental.
El dia 1 de febrer els alumnes de 2n de batxillerat varen assistir a la XII Olimpíada de Biologia.
Els grups de 1r d’ESO gaudiren el dia 1 de febrer d’una representació de Teatre en anglès (Tintín).
Els alumnes de 3r d’ESO han fet el dia 5 de febrer el Taller de piles i bateries organitzat pel departament de Tecnologia.
Els alumnes de 4t d’ESO visitaren la Fira Hosteleria i Restauració per iniciativa del departament d’Economia per als alumnes de
IAE (Iniciació a l’activitat econòmica i empresarial).
L’alumnat de 2n de Batxillerat que fa Història de l'Art i Llatí visitarà l’exposició Art i Mite, els déus del Prado de la Caixa
El dia 9 de febrer celebràrem el Carnaval. Podeu veure’n imatges al blog d’extraescolars.
El 12 de febrer els alumnes de 2n d’ESO visitaren la planta de Reciclatge de TIRME.
El departament d’Educació física ha organitzat el mes de febrer una conferència sobre el tir de fona i la seva història per a
l’alumnat de 4t d’ESO.
El departament d’Orientació organitza pel proper dia 16 de febrer l’activitat “La psicologia al carrer” per a l’alumnat que fa
l’optativa. Es tracta d’una sortida per conèixer entitats/ institucions relacionades amb el món de la psicologia

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: https://sites.google.com/view/amipamadinamayurqa/ Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net

-

El dia 7 de febrer s’inicia 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.

-

L'@AMIPAMadinaMay va organitzar el dimecres 31 de gener una xerrada amb professionals del Col·legi de pedagogia i
psicologia. Com ens podem organitzar millor?". Impartida per Mariano Sbert Balaguer

-

Dia 22 de febrer a les 19.30 h està prevista la xerrada: "El consum d'alcohol en joves. Prevenir".
Assemblea AMIPA : La següent serà el proper dia 22 de febrer de 2018.
QUEDAU CONVIDATS !
Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”

