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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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Rosalia Fàbregues Folgueira, alumna de 4t ESO C, ha guayat el primer premi en el Campionat de
Mallorca de Gimnàstica Rítmica, modalitat cinta, que va tenir lloc dissabte dia 22 de març al Poliesportiu de
Son Verí. ENHORABONA! http://www.iesmadinamayurqa.net/images/gimnàstica.jpg
L’IES Madina Mayurqa ha resultat el centre guanyador de la VIII Olimpíada de Geografia 2014
L'alumne de 4t d'ESO Víctor Ferrà Abril va quedar segon classificat de les proves Cangur de Matemàtiques
2014 i Miquel Reyes Castells, de 3r d'ESO, novè classificat. Enhorabona als alumnes premiats i als seus
professors.
Marina Gómez Diez, alumna de 3r ESO, ha estat la guanyadora del 15è Concurs d’arts plàstiques
organitzat per l’IES Josep Mª Llompart.
Dimarts dia 27 de maig a les 19.30 h farem una reunió informativa sobre els estudis de batxillerat al
nostre centre per a pares i mares que estan pensant dur els seus fills al nostre institut.
Celebració de la festa de final de curs i acomiadament dels alumnes de segon de Batxillerat divendres
dia 13 de juny.
Calculadora d’hàbits alimentaris elaborada per l’alumna Rosa Rullan de 2n de batxillerat a l’assignatura
“Projectes d’investigació”: http://www.iesmadinamayurqa.net/calculadora_habits_alimentaris.jar
Concurs per a realitzar la portada de l'agenda escolar pèr al curs 2014-15. Activitat organitzada pel
Departament d'activitats extraescolars:
http://www.iesmadinamayurqa.net/images/concurs_portada_1415.jpg
Calendari de final de curs 2n de Batxillerat:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/calendari_2n_bat.pdf
Calendari de final de curs ESO i 1r de Batxillerat:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_FI_DE_CURS.pdf

”Los derrotados son los que dejaron de luchar”
(José Múgica, president de l’Uruguai)

A
AC
CTTIIV
VIITTA
ATTSS D
DEELL C
CEEN
NTTR
REE
Els Cor Jove del Madina Mayurqa va participar a la Nit de la Ratapinyada de dia 28 de març organitzada
pel Servei de Dinamització Jove DINAMO amb una animada actuació musical.
http://www.iesmadinamayurqa.net/images/cor1.jpg
Dia 26 de març els alumnes de l’activitat extraescolar de Cant Coral varen oferir un concert als alumnes
de Els Ferrerets que realitzen les seves activitats al Madina durant l’horabaixa.
Dia 1 d’abril xerrades Palma Cívica organitzades pel Departament d’Orientació per a tots els grups de tercer
d’ESO.
Estrena de l'obra "Besa'm", de Benet i Jornet per part del grup de Teatre de extraescolar al teatre Catalina
Valls. Adaptació i direcció Lena Serra dia 28 d’abril a les 20’00h. A la sessió matinal de dia 29 hi assistiren tots
els alumnes de tercer i quart d’ESO.
Dia 6 de maig, taller de Resolució de conflictes, per als alumnes de 1r D i 1r A d’ESO. Organitzat pel
Departament d’Orientació.
Un grup d'alumnes de primer d'ESO visitaren els estudis Teixit Musical de Palma per a enregistrar una cançó
del Musical Madina composta i dirigida pel seu professor de música Josep Ma. Corró.
Energia, Media ambient i tu (Gas natural ENDESA), activitat realitzada dins el marc de les classes de Ciències
Naturals de tercer d' ESO i organitzada per la professora Catalina Gual dies 7, 8 i 9 de maig.
Dia 11 de maig, concert de Cor Jove del Madina Mayurqa i el Cor de Mestres Cantaires de la UIB a la
Residència Llar d'Ancians del Consell Insular de Mallorca.
Dia 9 de maig es realitzà l’activitat Guies turístics per un dia. Alumnes de primer de batxillerat C/D/E
expliquen els monuments de Palma als companys. Activitat organitzada pel professor Mateu Palmer
Dia 9 de maig viatge a Estrasburg d'un grup d'alumnes de Francès de primer d'ESO. Activitat
organitzada per la professora Maria Francia Fajardo.
Dia 13 de maig activitat de tutoria per a 1r de batxillerat: Noves Masculinitats (prevenció d'actituds
masclistes) , organitzada pel professor Alejandro Benito.
Dia 22 de maig activitat esportiva a la platja per a tots l’alumnat de primer de Batxillerat,
acompanyats per les professores Immaculada Darder i Elena Sánchez.
Els alumnes de primer d'ESO que fan Religió realitzen una sortida cultural a Lluc dia 27 de maig amb les
professores Joana Ma. Serra i Assumpció Ferrer.
Activitat de senderisme al Port del Canonge per a tots els quarts d'ESO dia 30 de maig amb les
professores Immaculada Darder Manuela Barber i Xisca Molinos
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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 21.00h a la biblioteca de l’institut.
Web: http://amipamadina.org - Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net

”Los derrotados son los que dejaron de luchar”
(José Múgica, president de l’Uruguai)

