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Circular informativa per als membres de la comunitat educativa 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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A l’enllaç següent trobareu l’horari i activitats previstes per al divendres 20 de desembre, darrer dia de
classes del trimestre:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_nadal.pdf
El divendres 20 de desembre acomiadarem la nostra estimada companya Maria Pou Bordoy, professora de
biologia del nostre centre amb qui hem compartit tants anys d’esforços. Li desitjam el millor en aquesta nova
etapa.
El divendres 13 de desembre, collaboradors de l’ONG Solidaris i de l’APIMA de l’institut han recollit les
juguetes donades per les famílies, alumnat i professorat i personal no docent, dins de la campanya “Pels Reis:
Cap nin sense jugueta”, organitzada per FAPA Mallorca.
http://www.iesmadinamayurqa.net/fotos/reis.jpg
El passat dilluns 9 de desembre es dugué a terme un simulacre d’evacuació del centre, tal i com prescriu la
normativa vigent. L’evacuació es realitzà en un temps de 3 minuts i 10 segons, sense que es produís cap
incident a destacar.
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Els dies 27 i 29 de novembre s’han realitzat activitats d’orientació professional per a tot l’alumnat de 2n de
Batxillerat. Activitat organitzada pel departament d’orientació, amb la collaboració dels tutors i tutores dels
grups, Joan Bordoy, Antoni Font, Mª Antònia Roig i Aina Sitjes.
Els dies 28 de novembre i 10 de desembre, l’alumnat de 2n d’ESO ha realitzat l’activitat “Orientació:
Descarreguem la motxilla de prejudicis”, a càrrec del professor Antoni Bauzà, orientador de l’institut, i amb
la collaboració dels tutors i tutores dels grups, Joan Alemany, Glòria Estarellas, Catalina Garau i Joana Oliver.
El dia 29 de novembre, hem rebut la visita de representants de la Universitat de Vic, que han presentat als
alumnes de 2n de Batxillerat els estudis i altra oferta d’aquesta universitat. L’assistència dels alumnes era
voluntària. Activitat organitzada pel departament d’orientació.

”La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a danzar bajo la lluvia.”
(Alejandro Jodorowsky)

El dimarts 10 de desembre, l’alumnat de 3r d’ESO ha realitzat l’activitat “Internet i xarxes socials”,
organitzada pel departament d’orientació amb la collaboració dels tutors i tutores dels grups Mª del Henar
Jiménez, Manuel Monrós, Jaume Roig i Carme Julià.
El dijous 12 de desembre, l’alumnat de 2n d’ESO ha fet una sortida al castell d'Alaró, acompanyat pels
professors J. Alemany, F. Arbona, J. Antonio Gracia i J. Oliver. Activitat organitzada pel departament de Geografia
i Història.
El dijous 12 de desembre, l’alumnat dels grups de 4t d’ESO A i 3r d’ESO C han realitzat una sortida al Pla del
Pouet i Mirador de ses Puntes, a Valldemossa, acompanyats pels seus tutors Jaume Roig i Francesca
Molinos.
El divendres 13 de desembre, l’alumnat de 3r d’ESO de l’assignatura de religió ha realitzat una visita al
“Museu Bíblic” i a l’exposició “Mòmies Egípcies" al Caixa Fòrum de Palma, acompanyats per la professora
Joana Maria Serra
El dilluns 16 de desembre, l’alumnat del curs de 2n de Batxillerat C, de l’assignatura Història de l’Art,
realitza una sortida per estudiar l’Art Gòtic a Palma, acompanyat pel professor Joan Buades. Activitat
organitzada pel departament de Geografia i Història.

A
ASSSSO
OC
CIIA
AC
CIIÓ
ÓD
DEE M
MA
AR
REESS II P
PA
AR
REESS ((A
AM
MIIP
PA
A))
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 21.00h a la biblioteca de l’institut.
Web: http://amipamadina.org - Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net
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“El

que compta, és l’esforç de cada

dia compartit tenaçment amb els
qui creuen que cada gest eixampla
l’esperança, que cada dia no es perd
per als que lluiten.”
Miquel Martí i Pol

Molt Bon Nadal per a
tothom!

”La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a danzar bajo la lluvia.”
(Alejandro Jodorowsky)

