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Circular informativa per a alumnat, professorat, pares i
mares i personal no docent 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

INFORMACIONS I AVISOS
Ja podeu consultar el catàleg de la biblioteca de l’institut, des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.
Heu de fer servir l’enllaç següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/biblioteca/index.php
Us recordam que el bloc de la biblioteca està obert als vostres comentaris i us convidam a participar-hi. Aquest
curs el motiu central de les activitats de la biblioteca serà “El viatge”. Podeu accedir al bloc a l’adreça:
http://tintabiblioteca.wordpress.com/
El Ministeri d’Educació ens ha concedit el Projecte ARCE que havíem sol·licitat, en col·laboració amb altres
tres centres de Múrcia, Alacant i Toledo, amb el títol “Quiero saber: Metodologías inclusivas basadas en la
investigación para alumnado con altas capacidades”. Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/ARCE_IES_Madina_Mayurqa.pdf
El dimecres 14 de desembre a les 12.30h s’ha realitzat un simulacre d’evacuació del centre, en
compliment del que estableix la normativa vigent. Podeu consultar l’informe complet a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/INFORME_SIMULACRE_14_12_2011.pdf
Un any més i amb motiu de les pròximes festes de Nadal, hem convocat un concurs de postals nadalenques,
destinat a l'alumnat del centre. Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/concurs_postals_2011.pdf
El dijous 22 de desembre, darrer dia lectiu del trimestre abans de les vacances de Nadal, l’horari per a tot
l’alumnat serà de 8.00 a 13.00h i es realitzaran distintes activitats, que podeu consultar a l’adreça següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_nadal.pdf
Us informam que els pares i mares que esteu interessats a disposar d’una contrasenya per a poder consultar
les dades dels vostres fills i filles (dades personals, notes d’avaluacions, etc.) del programa de gestió Xestib
la podeu sol·licitar per mitjà del procediment que s’indica al document següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/secretaria/ACCES_CONTRASENYA_XESTIB.pdf

"Quan planifiquis un any sembra; quan planifiquis una dècada planta un arbre; quan planifiquis tota una vida, forma i educa als
homes.” (Kuan Tzu, segle III a.C.)

ACTIVITATS DEL CENTRE
L’alumnat de 3r d’ESO ha realitzat el “Taller de posidònia” a l’aula de la mar”. Organitzat pel departament
de Ciències naturals.
L’alumnat de 3r i 4t d’ESO ha realitzat una visita a l’exposició “Art Futura” organitzada pel departament
d’Educació plàstica i visual i els tutors dels grups corresponents.
L’alumnat de l’optativa de francès de batxillerat han realitzat una sortida al cinema en francès.
L’alumnat de 1r d’ESO ha realitzat una sortida a la finca publica de Son Moragues a cercar i estudiar els
bolets. Activitat organitzada pel departament de Ciències naturals.
Els grups de 1r d’ESO han visitat l’exposició “L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment.
Somni i realisme.”
L’alumnat de 4t d’ESO ha participat en un “Taller de prevenció i consum de cannabis”, organitzat pel
departament d’Orientació.

I TAMBÉ ÉS IMPORTANT...
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