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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
pot ser del vostre interès.

I ara també podeu seguir-nos a Twitter!:
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L’associació de mares i pares de l’institut (AMIPA) ja té nova web: http://amipamadina.org Us animam a
visitar-la!
El proper dijous dia 17 d’octubre a les 19.00 h farem una reunió informativa sobre les classes
extraescolars d’anglès que organitzam amb l’acadèmia d’idiomes Ocidiomes S.L., per a tots els pares i mares
interessats.
El dijous 17 d’octubre a les 20.00 h hi haurà una reunió entre AMIPA, professorat i pares i mares interessats
per informar de la situació de la vaga.
A l’adreça següent podeu trobar la circular d’inici de curs, amb diverses informacions que us poden resultar
d’interès: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_inici_curs.pdf
Hem penjat a la web del centre el “Pla d’intervenció en absentisme escolar” per al curs 2013-14. El
trobareu a: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/pla_absentisme.pdf
“Embajadores de su propio centro”. Reportatge a la revista “Escuela” en el que els alumnes de 1r d’ESO
expliquen a les escoles del voltant com és la vida a l’institut:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/primaria/embajadores.pdf
A l’adreça següent trobareu els horaris de visita d’equip directiu orientador i tutories. Us pregam
concerteu l’entrevista amb 24 h d’antelació: http://www.iesmadinamayurqa.net/hor_visit.html
A l’enllaç següent podeu consultar els horaris de classe dels grups:
http://www.iesmadinamayurqa.net/Horaris_grups.html
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Activitats extraescolars d’horabaixa:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/extraescolars_13_14.pdf
Enguany tornam a organitzar classes d’anglès extraescolar per a alumnat i pares i mares. Trobareu més
informació a: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/angles_extraescolar.pdf

”Ningú ha mort d’incomoditat, però, la comoditat ha matat més idees, més oportunitats, més accions i més creixement, que tota la
resta junt. La comoditat mata.”
(T. Harv Ekerö)

Cada dimecres horabaixa el centre ofereix classes de repàs gratuïtes per al nostre alumnat, d’anglès,
català i castellà. També tenim la biblioteca oberta de 15.30 a 18.30 h. cada dimecres:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates.pdf
El dilluns 7 d’octubre alumnes de batxillerat varen gaudir de tres “cultural classes” impartides per Sam
Pickard de Burlington Books en les que, amb una metodologia molt participativa els va explicar distints aspectes
culturals del Regne Unit. Activitat organitzada pel subdepartament d’anglès.
El dimarts 15 d’octubre ens ha visitat el professor i director de teatre Carles Pujols per presentar un dels dos
tallers de teatre extraescolar que posarem en marxa aquest mes. Més informació i inscripcions a secretaria.
El dimecres 16 d’octubre els alumnes de l’optativa d’alemany de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat fan una
sortida a S’Arenal amb l’objectiu de practicar l’idioma. Activitat organitzada pel subdepartament d’alemany.
Els alumnes de 1r de batxillerat dels grups A i B assistiran els dies 5 i 7 de novembre a les jornades de
portes obertes de l’Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos (IFISC) de la UIB, a dins de
la setmana de la ciència 2013, amb l’objectiu d’apropar l’activitat científica real als estudiants. Activitat
organitzada pel departament de física i química.
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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 animam
a associar-vos i a participar en les seves reunions, el darrer dilluns de
cada mes a les 20.00h a la biblioteca de l’institut.
Web: http://amipamadina.org - Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net
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S'ha demostrat que en els centres escolars on hi ha una relació collaborativa amb les famílies, no només
s'aconsegueix un major èxit acadèmic de l'alumnat, sinó que s'obtenen beneficis i millores per a tothom (famílies,
alumnat, centre, professorat, etc.).
De fet, la normativa vigent reconeix el dret de les famílies a estar informades sobre el progrés de l'aprenentatge i
integració socioeducativa dels seus fills i a participar en el procés d'ensenyament i aprenentatge per millorar el
seu rendiment.
Malauradament aquest curs ha començat de forma fins i tot més complicada de com va acabar el passat, i per
això requerirà una collaboració encara més estreta de tots els estaments de la nostra comunitat educativa per
aconseguir que arribi a bon port.
Esperam poder comptar amb tots vosaltres per mantenir un intercanvi d’informació fluid i constant i l’esperit de
collaboració que és imprescindible per a aconseguir aquest objectiu.

”Ningú ha mort d’incomoditat, però, la comoditat ha matat més idees, més oportunitats, més accions i més creixement, que tota la
resta junt. La comoditat mata.”
(T. Harv Ekerö)

