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Circular informativa per a la comunitat educativa de
l'IES Madina Mayurqa, de periodicitat mensual, on us
informam de tot allò que passa a l'institut i que pugui
ser del vostre interès.
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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Programa “Recupera’t a l’estiu”: La Conselleria d’Educació i Cultura, en col·laboració amb l’Ajuntament de
Palma i amb el suport del Ministeri d’Educació, ofereix un programa de suport escolar gratuït des del 15 de juliol
fins al 31 d'agost, de dilluns a divendres i de 9.00 a 13.30 hores, per a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO que hagi de
recuperar alguna assignatura al setembre. La inscripció s'ha de fer a l'institut entre el 28 de juny i l’1 de juliol, i
les classes es faran al nostre centre, entre d'altres. Si voleu més informació contactau amb el tutor o tutora.
Participam a un projecte ARCE (Agrupaciones y Redes de Centros Educativos) finançat pel Ministeri
d’Educació i Ciència titulat “Investigación y TIC en el Bachillerato”, en el que tenim previst col·laborar amb
altres centres de la península en la implementació de projectes d’investigació utilitzant portfolis electrònics i
treballant també l’exposició oral amb l’alumnat de primer de batxillerat i amb el suport de les TIC.
L’equip de Rugbi-Flag de l’IES Madina Mayurqa ha resultat guanyador del Campionat de Balears en la
categoria infantil.
Aquest curs es jubilen els estimats companys Mateu Bauçà i Enrique de Gracia, professors de dibuix i
d’història, respectivament, i des d’aquí els volem agrair aquests anys d’esforç compartit i de dedicació intensa a
aquesta tasca en ocasions complicada, però sempre apassionant, que és la docència.
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Hem participat a la Mostra de teatre escolar 2011 amb dues obres representades per alumnat i professorat
del centre. Trobareu més informació a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/mostra_teatre.html
El dimecres 15 de juny a les 13.00 hores inaugurarem a la biblioteca de l’institut l’exposició “Professorsalumnes, Creadors-autors”, que romandrà oberta fins el dia 22 de juny i en la que es presenten distints
treballs i creacions de professors i alumnes de l’institut. Trobareu més informació a:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/exposicio.pdf
El divendres 17 de juny a les 19.00 hores es farà un petit concert per mostrar als pares i mares la feina feta
durant el curs a les assignatures de Cant Coral de 3r d'ESO, de Música de 4t d’ESO i del Cor
d'extraescolars, organitzat pel departament de música.
"No es recorden els dies, es recorden els moments” (Cesare Pavese)

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han realitzat un Taller d’aprenentatge cooperatiu, organitzat pel departament
d’orientació.
Dia 19 de maig els alumnes de 4t d’ESO van fer l’activitat de senderisme La volta del general des de
Banyalbufar al Port de’s Canonge, organitzada pel departament d’educació física.
El dia 20 de maig els alumnes de 3r i 4t d’ESO varen gaudir de l’obra “Super fort”, representada pels
alumnes de l’activitat extraescolar de teatre al teatre Catalina Valls, on així mateix es va presentar la publicació
de l’obra de teatre elaborada per un grup d’alumnes del centre, sota la coordinació de la professora Lena Serra.
Activitat organitzada pel departament de català.
Els alumnes de 3r d’ESO i de 1r de Batxillerat de Ciències han visitat l’Aula de la Mar Sa Petrolera,
activitat organitzada pel departament de biologia.
Els alumnes de 3r d’ESO han realitzat l’activitat anual Piragüísme, organitzada pel departament d’educació
física.
El 27 de maig els alumnes de 1r de Batxillerat anaren a la platja a fer activitats esportives. Activitat
organitzada pel departament d’educació física
Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa d’alemany han fet una sortida a l’Arenal per fer-ne una classe
pràctica.
Alumnes de 1r d’ESO estan visitant les escoles d’educació primària adscrites per presentar el nostre institut amb
el document audiovisual Que vols saber del IES Madina Mayurqa? elaborat per ells mateixos. Activitat
organitzada pel departament d’orientació i la coordinació amb els centres de primària.
Els dies 1 i 9 de juny alumnes de 4t ESO han assistit a una xerrada informativa sobre Educació Vial impartida
per responsables de la Policia Local, activitat organitzada pel departament d’orientació.
Els alumnes de 3r d’ESO D de diversificació varen presentar el projecte"Taller de relat policíac" a l'IES Ses
Estacions. Activitat organitzada pel departament d’orientació.
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El divendres 17 de juny a les 20.00 hores farem l’acte d’acomiadament de l’alumnat
de 2n de Batxillerat i a partir de les 21.00 hores hi haurà el sopar i festa de final de
curs organitzats per l’APIMA. En cas de quedar al sopar us agrairem que aporteu alguna
cosa de menjar o beure per a compartir. Trobareu més informació a:
http://www.iesmadinamayurqa.net/images/festa_fi_de_curs.jpg

Aquesta circular s’acomiada fins al setembre, que tengueu un molt bon estiu!
"No es recorden els dies, es recorden els moments” (Cesare Pavese)

