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Publicat al BOIB el calendari escolar del curs 2018-19
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.
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. Ara interessa: Beques per estudis universitaris i postobligatoris.
S’ha realitzat el lliurament dels premis als guanyadors de les olimpíades escolars de la UIB.
Un any més participant de l’experiència i dels premis. Enhorabona a l’equip de Filosofia (centre
guanyador) i a Antònia Roca 3a classificada de Dibuix Tècnic.
Pendents del veredicte del jurat del concurs de fotografia de la Serra de Tramuntana.
Durant aquests mes de maig els alumnes matriculats d’EOI han realitzat els exàmens en el centre. Són
21 alumnes d’anglès i 11 d’alemany.
Els dies 5, 6 i 7 de juny els alumnes de 2n de batxillerat s’examinen de les proves PBAU. Molta sort a
tots!
El dia 8 de juny a les 20h celebrarem l’acte de graduació dels alumnes de 2n de batxillerat que han
preparant una bona festa.
El 15 de juny a les 19 h tenim el sopar a la fresca a l’institut organitzat per l’AMIPA del centre. En
breu us informarem. Coincidint amb l’acte de graduació dels alumnes de 4t d’ESO.
El dia 16 de juny a l’edifici de la Riera de la UIB farem la cloenda del curs de Competència
Familiar Universal 11-14.
Ja teniu disponible a la web el calendari de final de curs. El dia 22 de juny finalitzem les classes. Podeu
consultar les dates dels exàmens finals i els dies de lliurament de notes.
Els dies 27 i 28 de juny de 11 a 12 hores podreu portar a l’institut els vostres llibres de text per al
programa de reciclatge.
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El dia 8 i 9 de maig els alumnes de 4t d'ESO han dedicat les hores d'Educació Física a activitats en el medi
aquàtic fent pràctiques de propulsió, flotabilitat i lliscament a l'aigua.
El dia 10 de maig els alumnes de 4t d’ESO han assistit a la mostra sobre experiències científiques al Campus
de la UIB “Ciència per a tothom”.
El dia 10 de maig un grup d’alumnes de 4t d’ESO voluntaris ha participat en la II Miniolimpíada de Biologia i Geologia.
El dia 9 de maig es dugué a terme la matinal de teatre amb l’obra: Escenes 3.0 realitzada pels alumnes de
3r d'ESO que fan teatre a l'assignatura de projectes del departament de català.
Aquest mes de maig els alumnes de 2n d’ESO varen poder conèixer el patrimoni de Mallorca amb la visita a
la Catedral i l'Almudaina i els edificis més importants de Palma. El Regne de Mallorca a través de l'art.
El dia 17 de maig es va representar l’obra “L’avió i altres mogudes” en el teatre Catalina Valls en el marc
de la mostra de teatre escolar de l’ajuntament de Palma. Una representació del grup de teatre extraescolars.
El grup d’alumnes de l’optativa de 2n de Educació Plàstica i Visual va participar el dia 18 de maig en el Festival Posidònia. Realitzaren les següents activitats: reciclatge amb deixalles (upcicling) i sortida amb la barca de bou “La Balear”.
Els dies 21 i 22 de maig, els alumnes de 3r D (guanyadors del concurs ECO-aula) el grup de 3r Euroescola i
alumnes de teatre de 3r gaudiren del merescut premi: Acampada a la Serra de Tramuntana, concretament al refugi de Son Amer.
Els alumnes de tots els grups de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat participaren el dia 22 de maig en la “Mostra
FP: Fes-te Pro”, una activitat per conèixer de manera interactiva les diferents modalitat d'FP
El dia 22 de maig, tots els grups de 1r d'ESO participaren en el taller de ciberbullyng. Una activitat de
realitat virtual promoguda pel Ministeri d'Educació i Ciència per conscienciar sobre l’assetjament escolar.
Els alumnes de 1r de batxillerat BC visitaren el dia 22 de maig el Caixa Fòrum per recórrer l’exposició
guiada sobre “Les avantguardes artístiques”
Els alumnes d'Economia de 1r de Batxillerat han visitat durant aquest mes el “Centre Balears-Europa”
La Trobada de mediadors dels diferents IES a La Victòria (Alcúdia) s’ha realitzat el dia 25 de maig a la
qual han assistit el grup d’alumnes mediadors del centre de diferents nivells i cursos.
El Departament d'Educació física organitza com cada any les activitats esportives a la platja de Palma
amb els alumnes de 1r de batxillerat per tal de realitzar la pràctica dels esports treballats aquest curs, principalment el voleibol.
El 29 de de maig, el departament de castellà organitza una activitat de teatre per a tots els alumnes de 1r de
batxillerat, l’obra “Plata no es”. Textos d'autors del segle XVI i XVII de primer ordre.
El Departament d’Economia organitza, pel dia 5 de juny per a l’alumnat de 4tESO que fa Economia i
l’assignatura d’ IAE una activitat de Cinefòrum sobre comerç just.
El dia 7 de juny els alumnes de 4t d’ESO E es desplacen a una escola amb nins de necessitats educatives
especials per a realitzar-hi una lectura dramatitzada de Blancaneus que han preparat per a ells. Activitat de l’assignatura de castellà emmarcada dins el projecte APS ( Aprenentatge Servei)

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 realitzat la xerrada: “La importància dels límits per a millorar la convivència a casa”, amb molta
participació de les famílies.
Assemblea AMIPA : La següent serà el proper el proper dia 28 de maig de 2018 a les 20.00 h. QUEDAU CONVIDATS
Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”

