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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

El dia 6 de febrer es publicaren les qualificacions corresponents a la 2a avaluació de seguiment que po-
deu consultar al GESTIB, mitjançant el vostre usuari i contrasenya de família. Us recordem que els dies 12
i 14 de març es realitzaran les juntes de la 2a avaluació. 
El proper dia 20 de març està prevista una hora, de 14 a 15h, per atendre pares i mares en 
relació als resultats de la 2a avaluació. 

Podeu consultar el Calendari de pendents a l’apartat de novetats de la web del centre.

Hem ampliat l’apartat d’informació dels departaments del centre. Hi podeu consultar la programació,
els criteris de qualificació i altres apartats d’interès de cada departament.

Participem un any més en el Programa de Centres Ecoambientals de les Illes Balears.   

Un any més, ens hem inscrit en el #28 EncontreTeatre en català a l’Ensenyament Secundari.

A la web d’Orientació trobareu informació d’interès sobre itineraris: beques, oferta educativa 
2018-19, paràmetres de ponderació de la UIB i tota la FP. Acabem d’afegir-hi el programa de versió online 
“Orienta”
La setmana del 25 al 29 de març rebrem la visita del companys del Projecte Erasmus+ “Outdoor Lear-
ning Real Learning! Ens visitaran 24 alumnes i els seus professors/es que compartiran la vida escolar i 
familiar amb els nostres alumnes de 3r d’ESO.
Ja està tot a punt per a la sortida a Grècia, on viatjaran els alumnes del projecte Erasmus+ Stop ESL! 
Start interdisciplinary.

El dia 27 de febrer celebràrem el Carnestoltes amb molta participació i l’AMIPA lliurà els premis. Aquí po-
deu visionar la galeria fotogràfica. 

Ja podeu accedir a la web de la biblioteca escolar IB, una plataforma de préstec i descàrrega de pu-
blicacions i un club de lectura digital. L’enllaç és a la web del centre      .
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El percussionista Toni Amengual realitzà un taller amb l’objectiu  de desenvolupar el sentit del ritme, la 
coordinació i la musicalitat mitjançant jocs rítmics i exercicis progressius de percussió corporal. Va ser orga-
nitzat pel  Departament de Música i adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO i 4t d’Arts Escèniques.
Els grups de 3r d’ESO han realitzat el “Taller de Posidònia” a l’Aula de la Mar, organitzat pel Departament 
de Biologia per treballar la importància i preservació de la posidònia oceànica per al manteniment dels eco-
sistemes marins de les Illes Balears. Podeu llegir-ne la crònica de    Joan Tribaldos a Paperum.

Agon! La competició a l'Antiga Grècia ha estat una visita dinamitzadora al Caixa Fòrum, organitzat pel  
Departament de Geografia i Història i adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO. Xisco Bergas ens ho explica a 
Paperum. Totes les imatges i informació del projecte a la web del departament. 
 Els alumnes de 1r i 2n batxillerat d'Humanitats (Llatí i Grec) assistírem al Festival de Teatre Grec, 
organitzat pel Subdepartament de Llengües Clàssiques

El Departament d’Economia organitzà una visita al SOIB, adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO, on es realitzà 
una xerrada a càrrec dels tècnics d’aquest servei, sobre el mercat laboral, la desocupació i les 
polítiques de Garantia Social i les oportunitats. 
El dia 7 de febrer es dugué a terme la xerrada informativa, organitzada pel Departament d'Orientació, Di-
recte a la Universitat   ; a càrrec de Miquel Amorós, del Programa d'Orientació i Transició a la UIB. Activitat
adreçada a l’alumnat de 2n de batxillerat. 
Els Departaments d'Educació Física i Matemàtiques organitzaren una excursió (amb 3r d’ESO) a la Serra de 
Tramuntana, concretament al Penyal d'Honor, a fi de recollir els fems que hi trobassin. Activitat emmarca-
da en el projecte d’Aprenentatge Servei APS. 

Els alumnes de 1r de batxillerat visitaren la casa de Robert Graves a Deià i hi realitzaren activitats d'Anglès
i Literatura Universal 

Els alumnes de 3r han participat a la xerrada “Transitant cap a una economia baixa en carboni” orga-
nitzada pel Departament de Tecnologia i la Comissió de mediambient, sobre els avantages de les energies al-
ternatives versus les convencionals..
Un any més els alumnes de 1r de batxillerat científic han visitat l’Aula de la Mar per realitzar el “Taller de 
plàncton”. Aquesta activitat l’organitza el Departament de Biologia.

Els alumnes de l’optativa de Francès de 1r i 2n de Batxillerat anaren al Teatre Catalina Valls, per mirar la pe-
l·lícula "Les Profs" dins el programa Cine Fòrum.

El grup de 3r de PMAR visità la “Biblioteca de s’Escorxador” 

Palma, seu d'institucions va ser una visita guiada a les principals institucions de la nostra comunitat: 
Ajuntament, Consell i Parlament. Sortida realitzada amb els alumnes de 3r d’ESO i orga-
nitzada pel Departament de Ciències Socials. A continuació feren una passejada per Palma per tal de co-
nèixer algunes llegendes de la ciutat (Dep.de llengua Catalana) 

Els alumnes de l’optativa de Música de 2n i 3r d’ESO pogueren gaudir del concert didàctic “La his tòria del 
rock” al Conservatori de Música. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMIPA)

L’AMIPA du a  terme una  tasca  imprescindible  de representació  dels  pares  i  mares  i
d’interlocució amb l’equip directiu i amb l’administració.

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

Assemblea AMIPA : la darrera rreunió de l’AMIPA va ser el dia 25 de març a les 20,00h a l’IESe:00 h al IES

Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”
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