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Circular informativa per als membres de la comunitat educativa de l'IES Madina 
Mayurqa, de periodicitat mensual, on us informem de tot allò que passa a 

l'institut i que pot ser del vostre interès. 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS   

Visiteu la pàgina web del centre on trobareu les darreres novetats sobre els projectes i activitats que 
anem desenvolupant. 

Consulteu el calendari escolar del curs 2018-2019. Hi trobareu les dates de les avaluacions, les 

activitats que organitza cada departament, les  festes que organitzem en el centre, així com els dies festius 

i no lectius. 

L’IES Madina Mayurqa torna a organitzar classes gratuïtes de repàs!!!, per a tots aquells alumnes que 
tinguin alguna assignatura pendent del curs anterior o necessitin un reforç.  Les matèries i horaris oferts 
per als diferents cursos són:  

 . 1r i 2n ESO: dimarts i dijous de 14:05h a 15:00h, Català, Anglès i Matemàtiques. 

 . 3r i 4t ESO: dimecres de 15:30h a 16-30h, Matemàtiques. De 16:30h a 17:30h,Catala, Física i Química. 
De 17:30h a 18:30h, Anglès. 

 . 1r BAT: dimecres de 15:30 a 16:30h, Anglès. De 16:30h a 17:30h, Matemàtiques. De 17:30h a 18:30h, 
Català, Física i Química.   

 . 2n BAT: dimecres de 15:30 a 16:30h, Català, Física i Química. De 16:30h a 17:30h, Anglès. De 17:30h a 
18:30h, Matemàtiques. 

Ja s’han posat en marxa les activitats extraescolars : handbol, futbet, voleibol, basquet, ball modern, 
taller de teatre, club de mates i cant coral. A més l’AMIPA ha organitzat per a aquest curs classes d’anglès 
(OCIDIOMAS) per a la preparació dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, així com un taller 
de robòtica (Futurtics) en el qual es  treballarà programació en 2D i 3D, disseny i impressió en 3D i drons 
configurables. Podeu trobar més informació i fulls d’inscripció a la pàgina web del centre i Secretaria. 

Recordeu que per al control de l’assistència d’amonestacions i sancions i la consulta de les qualificacions 
dels vostres fills/filles podeu anar a la pàgina web del GESTIB. Us recomanem que baixeu l’aplicació del 
vostre correu electrònic al vostre mòbil, per poder tenir les notificacions de forma immediata o bé 
periòdicament quan consulteu el vostre correu. 

El dia 24 d’octubre finalitzà l’avaluació inicial dels alumnes d’ESO. Aquest dies heu d’haver rebut un in-
forme qualitatiu dels vostres fills. 

El dia 26 d’octubre s’ha celebrat la festa de la tardor. Venda de coques pro-viatge d’estudis 4t ESO. 
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Aquest mes la Conselleria d’Educació i Universitat amb el suport del Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional ens ha fet arribar 6 nous projectors interactius que ja es troben en ús a diferents 
aules. 

Des de  la pàgina web del centre podeu accedir a diferents blogs o webs: PAPERUM, (un blog coordinat i 
redactat per alumnes), al blog de la biblioteca TINTA, al blog de TEATRE,a l’APS (Aprenentatge i Servei), 
al de l’APIMA, i al de les Activitats Extraescolars. També podeu accedir al facebook d’Orientació. 

Informeu-vos sobre el calendari de la Renovació del Consell Escolar a la web de l’institut. 

Per comentar sobre la convivència a l’IES i/o denunciar els casos concrets teniu la bústia de mediació. 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

A mitjan novembre es posarà en marxa el Programa d’Acompanyament Escolar del  curs 2018-2019 
per als alumnes d’ESO. Estan previst 4 grups: 3 adreçats a alumnes de 1r i 2n d’ESO i 1 a alumnes de 3r i 4t.      

Visiteu la Biblioteca digital IB Eduteca, per a préstec de llibres i club de lectura: tot l’alumnat i el profes-
sorat del centre pot accedir a la  plataforma digital amb el seu usuari i contrasenya. 

S’està duent a terme el programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la 
biblioteca escolar" curs 2018/2019. 

Seguim fent feina amb el Programa TAC (Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el 
coneixement en el desenvolupament curricular), amb la qual cosa  s’han estrenat carretons amb els chrome-
books (ordinadors portàtils) a les aules de 1r i 2n d’ESO. 

Ara per ara comptem amb 3 programes  Erasmus +, "Outdoor Learning- Real Learning”  (2n any) i 
enguany hem iniciat el projecte Stop ESL! Start Interdisciplinary Education for future! Una 
delegació de professors va viatjar a  Romania a mitjan mes per planificar aquest darrer.  

Amb el Programa EOIES d’anglès o alemany l’alumnat de Secundària (4t ESO, 1r i 2n Batxillerat) té la pos-
sibilitat de fer un curs de l'Escola Oficial d'Idiomes des del seu centre educatiu. Teniu més informació a Se-
cretaria.   

Enguany el Departament de Català participarà en el Projecte Europeu d' eTwinning,  un intercanvi epis-
tolar entre el nostre institut i el col·legi Jean Monnet de Castres (Tarn, Occitània) emprant les llengües ver-
nacles. 

Els alumnes de l’optativa de francès i la seva professora participen en el Programa d’experiència formativa 
On va parler français amb un centre educatiu francès. 

El Departament de Filosofia participa en el ACT Project un programa Erasmus del MEC amb  la col·laboració 
d’altres centres d’altres països per tal de treballar valors com la tolerància, la inclusió i la democràcia. 

Viatge lingüístic d'anglès a Dublín. Més informació al departament d'anglès o a la web del centre.  

A principis d’Octubre es van dur a terme les dues sessions per a professorat del curs bàsic de reanima-
ció cardio-pulmonar (RCP), impartit per Isabel Juste, metgessa del equip sanitari de docència del 061. 
Per altra part,  l’Associació de Cardiopaties ens va fer donació d’un desfibril·lador per al centre. 

La comunitat de l’Institut vol fomentar els hàbits saludables, per això en el esplais els nostres alumnes poden 
trobar fruita per berenar al bar.  

 
 

 
 

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 20.00h a la 
biblioteca de l’ institut. 

 

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

 

A la pàgina web de l’AMIPA properament podreu trobar informació sobre les activitats  de l’Escola de Pares i Mares que organit-
za l’AMIPA juntament amb la UIB i  el nostre institut 
Assemblea AMIPA : Darrer dilluns de cada mes a les 20:00h. QUEDAU TOTS CONVIDATS  

 

Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber” 
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