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El dimecres 23 de maig és realitzarà la reunió de portes obertes de batxillerat per a alumnes i famílies
interessades en sol·licitar una plaça pel curs 2018-19.
Enhorabona als artistes: Aida Amelburu de 4tD (1r premi) per la portada de l’agenda escolar del curs
2018-19, Elena Roig (2n premi) per la capçalera del Facebook del centre i Sergi Guasch (3r premi) per la
capçalera del twitter del centre.
Consulteu el calendari d'exàmens de pendents.
Bilioteca digital IB Eduteca, per a préstec de llibres i club de lectura: tot l’alumnat i el professorat
del centre ja pot gaudir de la plataforma digital amb el seu usuari i contrasenya.
Erasmus+ "Outdoor Learning-Real Learning!" els alumnes seleccionats han viatjat la setmana del 30
de d’abril al 4 de maig al centre Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia de Madeira, Portugal.
Els alumnes de 3r i 4t de l’optativa de francès han realitzat el viatge lingüístic a Toulouse la setmana
del 16 al 19 d’abril.
El termini de presentació de les obres del Concurs de fotografia: La Serra de Tramuntana estarà obert
fins el divendres dia 25 de maig de 2018.
Escenes 3.0 al teatre Catalina Valls en el marc de la Mostra de Teatre Escolar 2018. Una any més
participant-hi!!! Aquí teniu el programa de la mostra de teatre 2018. Una bona colla d’artistes.
En aquest moments de presa de decisions de futurs itineraris acadèmics i professionals visita el Facebook
d’Orientació del centre, hi trobaràs notícies actualitzades i informacions sobre orientació acadèmica i professional.
En el blog d’Activitats Extraescolars podeu trobar informació de les activitats i les fotografies de la
celebració del Sant Jordi 2018.
En el blog de la biblioteca, Tinta no deixis de llegir la poesia de la setmana i les noticies recents. El dia
de Sant Jordi vàrem entregar a la Biblioteca els diplomes als bons lectors del curs 2017-18. Enhorabona a Lucia Cabello, Sergi Ginard, Maria Larisa Muti i Abdul-Haseeb Akram!
Els alumnes de 1r de batxillerat varen realitzar el viatge lingüístic d’anglès a Dublin.

Enhorabona al equip participant (Joan René Mérou, Marina Grimalt , Àfrica Bauçà, Carla Torlaschi i Laura
Fiol) en la IV Olimpíada de Filosofia i al departament pel premi al millor centre. I als finalistes Joan
René Mérou en la categoria de dissertació i a Marina Grimalt en la de fotografia.
Compartint experiències amb els companys d’altres centres a la jornada TAC, Ferran Jover i Miquel Cereceda. Aprenem entre iguals.
Enhorabona a Alejandro Colom Pujol,10è classificat en les proves Cangur 2018 en el nivell Bat2
Us recomanem el blog Madina Chefs on hi trobareu receptes i consells per a un consum saludable i de
temporada.
Enhorabona al equip Euromadina de 3r d’ESO per ser els primers classificats de balears Euroscola 2018
pel seu treball sobre el patrimoni cultural . Bona tasca! Gaudiran d’una jornada multiaventura a
l’alberg juvenil de la Victòria, premi cedit per l’Institut Balear de la Joventut.
Joves autors del centre han vist publicats els seus escrits : na Clara Perelló, na Júlia Servera de 4t d' ESO i
en Martí Fullana de 2n de Batxillerat. Enhorabona a tots tres! Aquí podeu llegir els microrelats.
S’ha publicat a la web el calendari de final de curs amb les dates d’exàmens finals de batxillerat, les
dates de lliurament de notes, els terminis de reclamacions i les dates de finalització de classes.
Publicat al BOIB el calendari escolar del curs 2018-19
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Hem finalitzat el trimestre amb una Jornada de professions organitzada pel departament d’orientació. Ens
han visitat 21 ex-alumnes i ens han explicat la seves experiències acadèmiques i professionals. Un èxit de
jornada. Moltes gràcies a tots els que ho han fet possible.
Ens ha visitat Carles Cortés per explicar l'origen i els inicis de la seva novel·la “Els silencis de Maria”
que els alumnes han llegit.
Ens ha visitat Inès Salamanca, ex-alumna, ha explicat als alumnes de batxillerat la interessant tasca
que està desenvolupant de voluntariat europeu.
Els alumnes de 1r de batxillerat de l’assignatura d’Economia han fet la Visita al Banc d'Espanya.
Els alumnes de 2n i 3r de PMAR, el dia 19 d’abril varen realitzar a l’aula de la mar el taller de Posidònia.
Teatre a l' institut: Lorca que te quiero Lorca. El dia 20 d’abril organitzat pels alumnes de 4t d’ ESO.
Els alumnes de Física de 2n de Batxillerat han gaudit de la conferència Per què no puc tornar enrere el
temps? a càrrec de Raul Toral, professor de la UIB i de l’IFISC.
Durant el mes, diversos alumnes del centre han participat en les Olimpíades a la UIB de Dibuix Tècnic,
d’Economia, d’Anglès, de Llengua i literatura Catalana, d’ Història.

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 animem 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

-

Hem participat en la Taula rodona zona Nord: “Consum de substàncies tòxiques en menors i joves.
Família i municipi, prevenció en xarxa” el 3 de maig a les 19h a l’IES Josep Ma Llompart per donar
visibilitat a la problemàtica; conèixer i compartir accions dels agents socials, professionals i l’administració i,
plantejar línies d’acció conjunta.

-

Dia 10 de maig a les 19.30h en el centre a l’aula A04 Xerrada: “La importància dels límits per a millorar
la convivència a casa”.
Assemblea AMIPA : La següent serà el proper el proper dia 8 de maig de 2018 a les 20.00 h. QUEDAU CONVIDATS !
Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”

