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Subscripcions

Si voleu rebre aquesta i altres circulars per correu electrònic us podeu subscriure a l'enllaç següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/circular/subscripcio.html
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A partir del dia 12 de gener la biblioteca estarà oberta per als alumnes del centre tots els dimecres de
15.30 a 18.30 h. Aquesta iniciativa es du a terme amb col·laboració de l’APIMA i de “Sa Nostra”. Per accedir a
la biblioteca els alumnes hauran de dur el carnet escolar. Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_biblioteca.pdf
La Conselleria d’Educació ha convocat ajudes per a l'adquisició de llibres i material didàctic pels alumnes
de primària i secundària. Per a més informació adreçau-vos a la secretaria de l’institut o a la pàgina web següent:
http://sgtedu.caib.es
La Conselleria d’Educació ha publicat el nou Decret de drets i deures dels alumnes i normes de
convivència als centres docents no universitaris i a partir d’ara iniciarem un procés de revisió del
Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) i de les normes de convivència de l’institut per adequar-los a la
nova normativa: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/drets_i_deures.pdf
La Conselleria d’Educació ens ha concedit una subvenció de 5.396 € per a l’intercanvi d’alumnes amb
alumnat de la regió d’Airdire-North Lanarkshire (Escòcia) que es va dur a terme al curs passat. En el
moment en què ens sigui abonada, informarem a les famílies beneficiàries.
El dimarts 31 de gener a les 20.00 hores es farà la reunió de pares i mares per al viatge d’estudis de
2n d’ESO a la neu.
L’equip A de Flag Rugby de l’institut està classificat en primer lloc a la lliga escolar de Mallorca.
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El dimecres 26 de gener a les 20.00 hores s’impartirà a l’institut una xerrada informativa per a pares i
mares sobre l’oferta d’estudis i serveis de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de la manera
com s’hi accedeix, organitzada pel departament d’orientació. Els dies 18 i 19 s’impartirà la mateixa xerrada als
alumnes de 2n de Batxillerat. Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/xerrada_UIB.pdf

"Posa tot el que ets en la cosa més petita que facis” (Fernando Pessoa)

El dimarts 18 de gener els alumnes de 2n de Batxillerat visitaran la 5a Fira d’universitats al Poble
Español, acompanyats pels seus tutors. Activitat organitzada pel departament d’orientació.
http://www.unitour.es/unitour_Palma_de_Mallorca.htm
El dimecres 26 de gener celebrarem Sant Antoni i Sant Sebastià amb un fogueró i torrada organitzats per
l’Associació de Pares i Mares (APIMA), a partir de les 13.00 hores. Els tiquets de menjar i beure estan a la
venda a la consergeria de l’institut al preu de 5€. Esperam comptar amb la participació de tothom. Trobareu més
informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_torrada.pdf
Els alumnes de 2n de batxillerat de Ciències de la Salut han realitzat un taller a l’Institut Oceanogràfic,
organitzat pel departament de biologia i geologia el dia 17 de desembre.
Participam al “3r. Concurs d’anglès Interescolar de les Illes Balears" THE FONIX 2011. Activitat
organitzada pel departament d’anglès.
Els alumnes d’Història de l’Art de 2n de batxillerat han fet una ruta per l’art gòtic a Palma, el dia 20 de
desembre, organitzada pel departament de ciències socials.
Els alumnes de 1r de Batxillerat del grup EF varen visitar l’exposició “Drets Humans” a l’IES J. M.
Llompart el dia 21 de desembre, acompanyats dels professors Elena Sánchez i Lorenzo Rubio.
El dia 22 de desembre els alumnes de 4t d’ESO varen anar a veure la pel·licula “Pa negre”, a dins del programa
del pla d’acció tutorial. Activitat organitzada pel departament d’orientació.
Podeu veure el reportatge fotogràfic de les activitats de Nadal del dia 23 de desembre a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/nadal/nadal_2010/nadal10.html
El dia 23 de desembre els alumnes de 1r d’ESO varen participar a un taller sobre el canvi climàtic,
organitzat pel departament de biologia i geologia.
El 23 de desembre els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat realitzaren una sortida de cinema en anglès,
organitzada pel departament d’ anglès.
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Visitau la secció de pares i mares de la web i la pàgina de l’APIMA i suggeriu-nos quins continguts us agradaria
trobar: http://www.iesmadinamayurqa.net/pares.html
Podeu col·laborar amb l’APIMA assistint a les reunions mensuals de la seva junta directiva, fent-vos socis o
enviant els vostres suggeriments. Recordau que podeu contactar amb la junta directiva de l’APIMA a
l’adreça de correu electrònic apima@iesmadinamayurqa.net i que us necessitam a tots. Feis-vos socis!
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“La rutina de l’horari”
Després de les vacances és molt important recuperar els hàbits, els horaris i la rutina diària dels estudis al més
aviat possible. L’estudi és un procés continu i a llarg termini. En establir rutines ajudareu els vostres fills i filles ja
que estaran més ben organitzats i serà més difícil que “els agafi el bou”, com solem dir. Els alumnes han de
saber què els toca fer en cada moment, ja que si no és molt difícil que es concentrin adequadament en les seves
tasques. En sortir de l’institut hi ha d’haver temps per a tot, per descansar, per a fer esport i per estudiar.

"Posa tot el que ets en la cosa més petita que facis” (Fernando Pessoa)

