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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.

INFORMACIONS I AVISOSINFORMACIONS I AVISOS

Enhorabona als alumnes premiats d’ESO per l’excel·lència i l’esforç : Lluc Campins Sastre, M. del Mar
Deyà Torrens, Lidia Moreno Olmos, Carme Vidal Cortés i Glòria Marina Vieira Marin.
El dia 8 de novembre el professorat va assistir en el centre a una xerrada informativa sobre diabetis, 
impartida per personal sanitari. 
El divendres 20 de desembre finalitzarem  la campanya M  itja tona solidària  . Farem la recollida d'aliments,
roba, productes de neteja i juguetes. 

El dia 26 de novembre es varen incorporar al centre cinc estudiants del Màster per a professorat de la
UIB en els departaments d’Anglès, Biologia i Geologia, Física i Química i Orientació.

El 28 de novembre vàrem participar a les Trobades de coordinadors/es de convivència i de coedu-
cació, organitzades per Convivèxit, orientades a educar en el respecte i en la igualtat.  

ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

Durant els mesos d’octubre i novembre els grups de 1r d’ESO han participat en un .Taller de Reciclatge i 
tractament de residus Aquesta activitat ha estat organitzada pel Departament de Medi Ambient.
El dia 13 de novembre el grup de 2n ESO D va realitzar la sortida de tutoria Cohesionem el grup. Ens 
coneixem millor .
El dia 15 de novembre els alumnes de 4t d’ESO van escenificar “  Judici i mort de Sòcrates”, adreçat als 
alumnes de 3r i 4t d'ESO.  Va ser una activitat organitzada pel  Departament de Filosofia i el Taller de Teatre 
amb motiu del Dia Mundial de la Filosofia  . 
El 22 de novembre es varen realitzar les  Xerrades Informatives "XXIII Concurs Foto Jove de Palma", 
adreçades a 1r ESO. Va ser una activitat organitzada pel Departament de Dibuix.
El divendres 23 de de novembre ens adherírem  a la  Commemoració del Dia internacional per a 
l'eliminació de la violència contra les dones. Va ser una activitat organitzada per la Xarxa de Centres per
a la Coeducació. Es va llegir un manifest unitari elaborat per alumnat de centres de l'esmentada xarxa. El 
mateix dia tots els que volgueren van vestir de negre. També es varen compartir les activitats o actes amb els
hashtags consensuats: #EscolesContraElMasclisme, #25N, #SocCentreAdherit, #FeminismeALEscola
El dia 26 de novembre els alumnes de 2n ESO E realitzaren el taller La meva bossa, millor que nova. Va 
ser una activitat organitzada per la Comissió de Medi Ambient.
El dia 5 de desembre es va constituir el nou Consell Escolar del centre, un cop feta la renovació parcial. 

Els alumnes de 3r d’ESO van participar en el Taller d’electricitat i de reaccions químiques  , de Caixa-Fò-
rum. Ho van organitzar els departaments de Física i Química i Tecnologia.
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Un any més, en el marc del programa APS, s’ha desenvolupat el projecte Cantem Nadales i fem torró, a
la Llar d’ancians, a càrrec dels alumnes de 1r C i D d’ESO i el professorat del Departament de Música. 
Els alumnes de 4t d’ESO van participar en el col·loqui “Comerç just” de S’Altra Senalla, organitzat pel De-
partament de llengües estrangeres.
Literature Circles. Katherine Mansfield Short Stories  : activitat del Departament d'Anglès adreçada a
l’alumnat de 1r de batxillerat.
El dia 12 de desembre la biblioteca va acollir el Recit  al poètic de sonets de Shakespeare en castellà i 
anglès, a càrrec del professor del centre José Ramón del Canto, adreçat a l’alumnat de l’optativa de 
Literatura Universal de 1r de batxillerat.
Els alumnes de 3r han realitzat el Taller de posidònia a l’Aula del mar  .
El Departament d’Orientació ha organitzat l’activitat Conscienciació animal, a càrrec de l’Associació 
Peluditos de Son Reus, adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO.
El grup de 4t d’ESO D ha participat a la Fireta per a la igualtat. És una activitat emmarcada dins el projecte
Erasmus + “Youth For Equalitarian Society”.
El dia 17 de desembre els alumnes de 2n A i 2n E han pogut gaudir d’una a sortida amb l’objectiu de 
cohesionar la classe i millorar el sentiment de pertinença a un grup.
El dia 19 de desembre s'ha duit a terme a la biblioteca una sessió més del Club de lectura, adreçada a 
alumnes de 1r de batxillerat i organitzada pel Departament de Llengua Castellana i Literatura.
El grup de 4 d’ESO el dimecres 19 de desembre ha participat a la Campanya de prevenció i consum 
responsable  , amb el repartiment de cartells a comerços, cafès i restaurants de la barriada, en compliment 
de la normativa vigent sobre la venda d’alcohol a menors. 
La sortida de senderisme i activitats de cohesió de grup, de 3r C d'ESO, s'ha fet el 20 de desembre als 
Penyal d’Honor de Bunyola.
El Departament de Matemàtiques ha organitzat un any més l’activitat “Trigonometria oculta a la Seu”, 
adreçada a l’alumnat de 1r de batxillerat.

L’activitat de teatre “ Crónica de una despedida”, amb el corresponent col·loqui, ha estat una activitat de 
la qual han pogut gaudir els alumnes de 2n de batxillerat i ha estat organitzada pel Departament de Castellà.
El Departament de Llengua catalana i el grup de teatre extraescolar han representat “Conte de Nadal” per a
tots els alumnes de 3r d’ESO i els alumnes d'Arts Escèniques de 4t d'ESO. 
El Departament de Música, com és habitual a les festes nadalenques, ha interpretat amb els alumnes de 1r i 
2n i el grup de cant coral d’extraescolars el Concert de Nadal, adreçat a tota la comunitat educativa. 
Els alumnes de  3r i 4td’ESO han pogut  escoltar la interessant conferència “Codis Secrets”  , que ha 
organitzat el Departament de Matemàtiques. 
El dia 21 de desembre tot l’alumnat de 1r de batxillerat ha participat a la Gimcana Solidària per equips, 
organitzada pel Departament d’Anglès, on han hagut de respondre preguntes en anglès i fer tasques 
col·laboratives pel centre de Palma. 
Els alumnes de 3r i 4t d'ESO han pogut fruir el darrer dia del trimestre de cinema en versió original amb la 
pel·lícula “Bohemian Rhapsody” al Cine Ciutat. Ha estat una activitat organitzada pel Departament de 
Llengües estrangeres.
La conferència sobre “  Alan Turing i la màquina Enigme” ha sorprès gratament als alumnes de 2n de 
batxillerat: matemàtiques amb 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. 

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

El dia 20 de novembre es va impartir la 1a xerrada sobre Intel·ligències múltiples i estils d’aprenentatge. A la web hi podeu
trobar més informació.

Assemblea AMIPA : Propera reunió de l’AMIPA dia 14 de gener a les 20,00h a l’IES Madina Mayurqa.eMa:00 h al IES
Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”
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