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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.
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Publicat al BOIB el calendari escolar del curs 2019-20
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 sobre futurs itineraris acadèmics i professionals, podeu visitar la
web del Departament d’Orientació del centre on trobareu notícies actualitzades i informació sobre
orientació acadèmica i professional. Ara interessa: Beques per a estudis universitaris i
postobligatoris.
S’ha realitzat el lliurament dels premis als guanyadors de les Olimpíades escolars de la UIB . Un any
més hem participat de l’experiència i dels premis. Enhorabona a Olga Figuerola Florit de 4t d’ESO C,
tercer premi de la II Miniolimpíada de Filosofia.
Hem assistit a la cerimònia de lliurament de les Proves Cangur 2019. En LLuc Campins ha obtingut
la desena posició en el nivell de primer de Batxillerat. Enhorabona a tots els participants!
Durant aquests mes de maig els alumnes matriculats de l’EOI han realitzat els exàmens en el centre.
Són 24 alumnes d’anglès i 8 d’alemany.
Els dies 11,12 i 13 de juny els alumnes de 2n de Batxillerat s’examinen de les proves PBAU. Molta sort a
tot!
El dia 14 de juny a les 20h celebrarem l’acte de graduació dels alumnes de 2n de Batxillerat, que
estan preparant una bona festa.
El 20 de juny tenim el sopar a la fresca a l’institut, organitzat per l’AMIPA del centre, que
coincidirà amb l’acte de graduació dels alumnes de 4t d’ESO. Aviat us n’informarem.
El dia 19 de juny a les 20h, els alumnes de Música d’ESO i els de Cant Coral d’Extraescolars oferiran un
concert per mostrar la feina feta als familiars i amics.
Ja teniu disponible a la web el calendari de final de curs. El dia 21 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 d’11 a 12 hores podreu dur a l’institut els vostres llibres de text per al
programa de reciclatge.
El 5 de juny “Dia Mundial del Medi Ambient”, exposàrem la feina realitzada durant tot el curs. Teniu la
informació i les imatges a la web
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Durant el mes d’abril els alumnes de 1r de Batxilerat que fan Biologia han participat en el taller de
tortugues i canvi climàtic al Palma Aquàrium.
El dia 11 d’abril vàrem assistir al lliurament del segon i tercer premi del Concurs de Fotografia Foto
Jove, que han guanyat dues alumnes nostres de primer d'ESO: Jana Garcias (S1B) i Amy Melina Diaz (S1C).
Enhorabona!
El dia 12 d’abril els alumnes de 4t varen gaudir al Teatre Principal de l'obra Fairfly, a càrrec de la companyia
La Calòrica. És una obra guardonada amb dos premis Max i en la qual estan implicats dos exalumnes del
Madina: Ester López i Joan Yago.
El dia 30 d’abril un grup d’alumnes de 2nC i 2nD de Batxillerat varen participar a les XV Olimpíades
d’Economia.
El dia 17 d’abril vàrem acomiadar el trimestre amb una fantàstica Jornada esportiva a Sant Ferran (3r i
4t d’ESO), que també es feren a les instal·lacions del centre per als de 1r d’ESO, organitzada pel
Departament d’Educació Física.
Un any més d’èxit a les Jornades de les Professions, adreçades als alumnes de Batxillerat i enguany
també als de 4t d’ESO. Serveixen per a orientar els alumnes actuals i retrobar els antics!
El dia 7 de maig els alumnes de 4t d’Arts escèniques van estrenar amb molt d’encert l’obra L’Antàrtida, de
Rafa Gallego i dirigits per Lena Serra.
El dia 9 de maig el alumnes de Biologia de 4t d’ESO van participar en els tallers Ciència per a tothom de la
UIB.
Del 13 al 17 de maig un grup d’alumnes de 3r d’ESO van fer una estada a Atenes gràcies al Projecte
Erasmus, Outdoor learning, real learning
Els dies 13 i 14 de maig els grups 3r C i D van fer una estada al refugi Son Amer, com a activitat de
l’APS Serra de Tramuntana.
El dia 17 de maig els alumnes van fer una jornada de senderisme per la Serra com a part de la
programació d’Educació Física.
El dia 21 de maig, professionals del Centre Balears Europa van explicar la Unió Europea als nostres
alumnes. És una activitat organitzada pel Departament d'Economia.
El dia 29 de maig els alumnes de 4t d’ESO d’Arts Escèniques representaren novament l'obra L'Antàrtida ,
però en aquesta ocasió per als alumnes de l'IES Ses Estacions.
El grup de teatre extraescolar participa a la Mostra de Teatre escolar amb l’obra Rates, el retaule del
flautista , dirigits per Josuè Guasch. Les representacions són dilluns 3 de juny a les 20h per a tots els
públics i dimarts, dia 4, per als alumnes de 1r i 2n d’ESO a les 11h.
El dia 7 de juny el alumnes dels grups S2E i S3E faran un taller sobre l’exposició de Walt Disney. L’Art
d’explicar històries al Caixa Fòrum i una visita guiada a la Seu o a l'Almudaina.
Els dies 19 i 20 de juny tots els alumnes de segon d’ESO faran una visita guiada a la Seu i a L’Almudaina. És
una activitat organitzada pel Departament de Geografia i Ciències Socials.
S’ha publicat el Recull de Literatura i Foto Jove 2019. A tots els alumnes i professors del Madina que hi
han participat, enhorabona!

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

Consultau les dates i requisits del: Programa de reutilització de llibres de text
Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”

