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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   

 
De l'11 al 15 de març s’ha realitzat el viatge a Grècia del programa Erasmus: Stop ESL. 

Els alumnes de l’optativa d’Alemany de 1r i 2n de Batxillerat han viatjat a Baden- Baden, del 28 de març  a 
l'1 d’abril. Han visitat Heidelberg, Selva Negra i Freiburg. 

La setmana del 25 al 29 de març hem rebut la visita dels socis de Grècia, Portugal, Romania i Itàlia 
del programa Eramus: Outdoor learning, real learning!. Han assistit a classe amb els alumnes de 3r 
i han realitzat diverses activitats, com anar al Palma Aquàrium, al Parlament, al Castell de Bellver, Deià i 
Sóller. Teniu més informació a  la web del projecte. 

Els alumnes de 1r de Batxillerat realitzaran la setmana de l'1 al 6 d’abril el viatge lingüístic a Dublín per 
millorar l'expressió oral en anglès i alhora conèixer aspectes de la cultura, la història i la societat irlandesa. 

Els alumnes de 4t d’ESO faran, la setmana de l'1 al 5 d’abril, el viatge d’estudis a Berlín.   

Durant el mes de març hem rebut la visita dels alumnes de 6è de Primària que, juntament amb els 

seus professors, han vingut a conèixer el centre. El dilluns 25 de març es dugué a terme la xerrada 
informativa per a les famílies. Del 15 al 17 de març és el moment de fer la sol·licitud per al procés 
d’adscripció. 

Recordeu que podeu accedir a la web de la Biblioteca Escolar IB, una plataforma de préstec i 
descàrrega de publicacions i un club de lectura digital. L’enllaç és a la web del centre. 

Un any més, ens hem inscrit en el #28è 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” 
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. 

El dia 5 d’abril finalitza el termini de presentació de treballs creatius per a la portada de l’agenda del 
curs 2019. Animau-vos a participar! 

A la web del projecte APS podeu consultar les accions duites a terme enguany i les que tenim 

planificades de cara al 3r trimestre. 

Trobareu totes les propostes de teatre, amb galeria d’imatges,  al blog de teatre del centre. 
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Ja heu llegit els articles de Paperum del mes de març?: Anam a l'Aquàrium amb els alumnes 
d'Erasmus,  Anam a les proves Cangur 2019!, Dia Mundial de la Poesia, 
Al Madina som moltes dones! … 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El Departament d'Educació Física ha organitzat amb l’alumnat de 1r d’ESO una sessió teòrica sobre “Tir de 
fona” impartida per un especialista, completant  l'aprenentatge amb una sessió pràctica a les classes 
d'Educació Física 

“Prevenció d'infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats” és l’ activitat de Palma 
Educa que els alumnes de 4t de PMAR realitzaren el 12 de març a través de jocs i dinàmiques de grup. Fou 
un treball en perspectiva de gènere organitzat pel Departament d'Orientació. 

El dia 12 de març tots els alumnes de 1r de Batxillerat pogueren escoltar la conferència, impartida per Xavier 
Capó (professor de la UIB) “No m'enganes!”, sobre la importància de saber economia. 

Els grups de 1r d’ESO han fet l'activitat “Palma Aquàrium: taller de sostenibilitat”, que organitza 
anualment el Departament de Biologia. 

El dia 19 de març els grups de 3r d’ESO van gaudir de l’actuació i posterior col·loqui de teatre  “El Parnaso”. 

Aquesta activitat l’organitza el Departament de Llengua Castellana i Literatura. 

A la 20a edició de les Proves Cangur de Matemàtiques han participat 120 alumnes de 3r i 4t d'ESO i 1r 
i 2n de Batxillerat, el dia 21 de març al Palma Arena. Tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO realitzà les proves el 
dijous 28 de març al centre. 

Els alumnes de 2n de Batxillerat assistiren el divendres 22 de març a la jornada de “Portes Obertes a la 
UIB” on, a més de visitar les instal·lacions, pogueren escoltar les xerrades informatives dels estudis de grau 

triats. Aquesta activitat s’organitza des del programa d’orientació acadèmica i professional del centre. 

Els alumnes de 3r de PMAR van realitzar una visita a l’ Exposició Caixa Fòrum. 

El dia 22 de març les tutories de 2n d’ESO B i C van fer una Excursió al refugi de Muleta (Sóller) 
per tal de treballar continguts relacionats amb la tutoria i la convivència. 

Els alumnes de 4t d’ESO han pogut gaudir de l’obra “ Lorca que te quiero Lorca”, una representació 
al·legòrica de la rehabilitació d'un pres mitjançant la vida i obra de Federico Garcia Lorca. 
 

Els alumnes de 3r i 4t de de l’optativa de Francès han fet una Visita culinària a l'IES de Sóller Guillem 
Colom Casesnoves  i també realitzaren una Gimcana en francès. 
 

El divendres 5 d’abril alguns alumnes de Batxillerat del centre participaran a l’Olimpíada de Llengua i 
Literatura Castellanes. 

Està prevista per a dia 9 d’abril la segona visita a la Llar d'ancians amb els grups de 2n d’ESO, que és una 

activitat del projecte APS: Relacions intergeneracionals. 

 
 
 
 

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 reunió de l’AMIPA va ser el 22 d’abril a les 20,00h a l’IESe:00 h al IES  

Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber” 
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