
IES Madina Mayurqa 

Presentació del centre 

Març 2019 

 



Guió de la xerrada 

 

Presentació de l’equip directiu 

Informació sobre el centre 

Activitats i projectes 

Organització de 1r d’ESO 

 Informació procès d'adscripció/admissió 

Torn obert de preguntes 

 



Dades del centre 

 

708 alumnes 

72 professors / 3 auxiliars de conversa/ 1 
ATE (aux. tècnic educatiu) 

Estudis: ESO i Batxillerat 

Resultats acadèmics: 

Promoció a ESO: 81%  

Promoció a Batxillerat: 87,6% 

Bons resultats PBAU 

 



La nostra manera de fer 

 

Equitat i excel·lència 

 

Seguiment personalitzat 

 

Col·laboració amb les famílies 

 

Formació integral 

 



Coordinació 

escoles adscrites 

Centre Visites  grups Traspàs informació 

CEIP Cas Capiscol 26 març  
 
Juny 
 
Reunions caps 
d’estudis i tutors/es 6è 

CEIP Costa i Llobera 25 març 

CEIP Establiments 19 març 

CEIP Felip Bauça 25 març 

CEIP Practiques 26 març 

CEIP Puig de na Fàtima 22 març 

CEIP Son Ferriol 29 març 

CEIP Son Oliva 15 març 



Reforços mati / horabaixa 



 

 

 

 

 

Obertura de la biblioteca 



Consulta Jove 



Integració TIC a l’aula 

 



Servei de mediació escolar 



Projectes 
Projectes de Llengua 

Programa EOI (anglès, alemany) 

Projecte Aprenentatge Servei 

Projecte Ecoambiental  

Erasmus + : Outdoor Learning-Real Learning! 2n i 3r d'ESO 

Erasmus+: Stop ESL! Start Interdisciplinary Education for the 

future! 3r d’ESO 

Intercanvi epistolar català-occità 1r  i 2n d'ESO i 1r Batx 

RobotIB 

Projecte d'ús de les TAC a 1r  i 2n d'ESO 

Projecte Biblioteca digital IB. Préstec i club lectura 

Programa acompanyament escolar 1r i 2n ESO 

Projecte ACT Active Citenzenship Projects to Enhance Pupils' 

Social and Civic Competences 2n i 3r d'ESO 

 

 

 



Viatges lingüístics i d'estudis 

Rutes científiques, artístiques i literàries. 

(1r ESO) 

 Selva Negra (alemany 1r / 2n batx) 

Berlin (4t ESO) 

Dublin (anglès 1r batx) 

Erasmus + Grecia (3r ESO) 



Activitats 

 

 
28è Encontre de Teatre 
Jornada de professions 

Curs mediadors 
Sant Jordi 

Concert de Nadal, 
Torrada Sant Antoni 

Erasmus + 
Proves Cangur 

8 març #DonesVisibles 
Bon dia 

Carnestoltes 
Concurs agenda escolar 

Nadal: Mitja tona solidària 
Centre ecoambiental 

Madina Chefs 
Olimpíades UIB 

Mostra de teatre escolar 
Recull de literatura jove 

Revista Paperum 
Aula de la mar 

Ràdio,cinema i filosofia 
Música Madina! 
Palma Aquarium 
Diada esportiva 
Banc d'Espanya 

Portes Obertes de la UIB 
Madina Reading club 

 APS Intergeneracional 
APS Serra de Tramuntana 

Berenam de fruita. 
Ecoaula 

... 
 
 



Activitats extraescolars / AMIPA 

Grup de teatre 

Cant coral 

Club de Mates 

Gimnàstica Rítmica 

Voleibol femení 

Handbol 

Ball Modern 

Anglès. Cambridge 

Robòtica 



Activitats extraescolars / AMIPA 

Escola pares i mares 



La web de l’institut 

http://www.iesmadinamayurqa.net 

 

http://www.iesmadinamayurqa.net/
http://www.iesmadinamayurqa.net/


Organització 1r ESO 

IES Madina Mayurqa 

 

 



Agrupaments 

 

Nombre de grups: 4 

Ràtio: 30 alumnes per grup 

Procedència: centres adscrits 

Criteris agrupaments: grups heterogenis 

 



 

 

 

Horari curs 2018-19 

 
 
 

 

176 dies lectius 

30 hores setmanals 

De 8.00 a 14.05 h 

Sis sessions diàries (55 min.) i dos 
esplais intercalats 

 



Matèries 
 

●Llengua catalana 3h 

●Llengua castellana 3h 

●Llengua anglesa 3h 

●Matemàtiques 3h 

●Biologia i geologia 3h 

●Geografia i història 3h 

●Música 3h 

●Educació plàstica 3h 

●Educació física 2h 

●Projectes 2h 

●Valors ètics/religió 1h 

●Tutoria 1h 



Espais 

Aula grup 

Dotacions aula:(30 ordinadors portàtils, 

biblioteca aula, pissarra i projector digital) 

Canvis a matèries d’aula especialitzada: 

(música, plàstica, educació física, ciències) 

Espais comuns: biblioteca, sala polivalent, 

pati, bar... 

 

 

 

 

 

 



Professorat 



Atenció a la diversitat 

Equip de suport Departament d' Orientació:         
2 orientadors, 3 especialistes en pedagogia 
terapèutica, 1 especialista en audició i llenguatge i 
3 professors d'àmbit. 

Suport àrees instrumentals. 

Repàs de 14 a 15h dimarts i dijous. 

Acompanyament escolar per les tardes. 

Atenció psicopedagògica. 

Tutories individualitzades o entre iguals. 

Desdoblaments de Biologia i geologia, Geografia i 
història, E. Plàstica, Música, Anglès i  Projectes 
(entre desdoblaments i suports 14 de les 30 h són 
ateses per dos professors). 

 



Convivència 

 

ROF (Reglament d'organització i 

funcionament) 

Pla d’acció tutorial 

Resolució de conflictes: 

 -Servei de mediació 

 -Caporalia d’estudis/ Direcció 



Comunicació 

 

Tutor 

Agenda/ Correu electrònic/ Telèfon 

Missatges immediats al mòbil (SMS) 

Consulta d’incidències i notes: GESTIB 

Visites generals dels pares post-avaluacions 

Visites concertades tutor, orientadora, equip directiu, 

i professorat. 

 

 



http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs20161
7/ca/inici-45806/?campa=yes 



Presentació sol·licituds 

 

Presentació sol·licituds: 9 al 13 d’abril al centre de 

primària 

 Telemàticament (imprimir sol·licitud i presentar) 

 Presencialment 

 

Llistes provisionals admesos: 2-maig 

Reclamacions: A l’institut del 2 al 4 de maig 

Llistes definitives: 9 de maig 

Matriculació: A l’institut del 26 al 29 de juny 

 

 

 



Instituts Palma Nord 

Per a tots els centres de primària adscrits: 

Joan Maria Thomàs 

Josep Maria Llompart 

Madina Mayurqa 

Son Pacs 

 

Casos especials: 

També IES Esporles per Palmanyola 

També IES Sóller per Bunyola 

També IES San Marçal per Son Ferriol 

 



Barem  

Germans centre (*): 4 punts primer + 3 punts següents 

Pare/mare/tutor treballador centre: 4 punts (7 tots dos) 

Domicili o lloc de feina: Màxim 5,5 punts 

Renda per càpita: Fins 1,5 punts 

Discapacitat:  Alumne: 1 punt 

 Pares, tutors o germans: 1 punt 

Família nombrosa: General: 1 punt / Especial: 2 punts 

Malaltia crònica: 1 punt 

Situació acolliment familiar: 1 punt 

Esportista d’alt nivell: 1 punt 

 

 

 

 


