CIRCULAR INFORMATIVA
MENSUAL
per a la comunitat educativa de
l’IES Madina Mayurqa
19 de juny de 2014
Any 5, número 40
IES MADINA MAYURQA
C/Miquel Arcas, núm. 4 - 07010 Palma
Tel.: 971757278
e-mail: iesmadin@iesmadinamayurqa.net
web: http://www.iesmadinamayurqa.net

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!:

INFORMACIONS I AVISOS
Enhorabona als alumnes Carla Torlaschi Canalejo, i Marco González Martínez han quedat classificats en 2n
lloc als nivells de 1r ESO i 3r ESO, respectivament, de la fase final concurs d'anglès interescolar de les Illes
Balears "The Fonix": http://www.balears.the-fonix.org/
Les alumnes Carmela Pablo-Torres de 1r de Batxillerat i Maria Roca Ribas de 4t d’ESO han estat
seleccionades per participar al Campus científico de verano organitzat per la “Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología” (FECYT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Enhorabona!
http://www.campuscientificos.es/
L’alumna de 2n de batxillerat, Rosa Rullan Aguiló, ha guanyat el premi del Concurs de treballs
d’investigació per a alumnes de batxillerat del Consell Social de la UIB, en la categoria de ciències, pel
treball titulat: “Els hàbits alimentaris dels adolescents. El cas dels alumnes de l’IES XXXXXXXX”. Enhorabona!
http://www.uib.es/digitalAssets/283/283129_res_8convo.pdf
El guanyador del Concurs per a la portada de l'agenda escolar del proper curs és Pau Martínez Barceló, de
2n de batxillerat. Enhorabona!
http://www.iesmadinamayurqa.net/images/portada1415.jpg
Divendres dia 20 de juny finalitzarem les activitats lectives d'aquest curs a les 13h. Durant el matí es
realitzaran diverses activitats esportives i artístiques.
Com cada any, hem posat en marxa un programa d’intercanvi de llibres de text. Trobareu més informació a
l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/reciclatge_llibres.pdf
A l’enllaç següent trobareu la relació de llibres de text curs 2014-15, excepte de 1r i 2n d’ESO, ja que
estam a l’espera de la revisió del PTIL del centre per part del departament d’inspecció de la Conselleria d’Educació:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/secretaria/LLIBRES_TEXT_14_15.pdf
Us animam a participar en la campanya de FAPA Mallorca: “Motxilles solidàries”
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/motxilles_solidaries.pdf

”Hi ha la bellesa i estan els humiliats. Per difícil que sigui l'empresa voldria no ser mai infidel als segons ni a la primera”
(Albert Camus)

ACTIVITATS DEL CENTRE
A l’adreça següent trobareu el reportatge fotogràfic del concert del Cor Jove del Madina Mayurqa celebrat el
passat dia 11 de maig:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/coral/cor_jove.html
Dia 29 de maig els alumnes de segon d'ESO varen realitzar una sortida cultural per Palma combinada amb
exercici físic al Parc de la mar: Gòtic i piraigues. Activitat organitzada pel professor Joan Alemany en
col·laboració amb les professores Joana Oliver i Catalina Garau.
Dia 5 de juny, activitat de senderisme al Port del Canonge per a tots els alumnes de quart d'ESO amb les
professores Immaculada Darder, Manuela Barber i Xisca Molinos.
Dia 10 de juny els alumnes de tercer d'ESO que fan l'assignatura de Religió varen visitar el Monestir de
la Real acompanyats per la seva professora Joana Ma. Serra.
Dia 10 de juny els alumnes de quart d'ESO de la branca de ciències varen realitzar l'activitat “Electricitat al
Gran Hotel, organitzada per la professora Xisca Molinos i acompanyats pel professor Perp Martorell
Excursió dia 12 de juny de tots els alumnes de segon d'ESO a La Trapa i Sant Elm amb els professors: Joan
Alemany, Guillem Sancho, Xisco Arbona, Cristina Munar i Margalida Mas
Dia 13 de juny vàrem celebrar la festa d'acomiadament dels alumnes de segon de Batxillerat i el sopar
a la fresca organitzat per l'APIMA
Dia 17 de juny sortida dels alumnes de segon d'ESO de Religió a La Porciúncula amb la seva professora
Joana Ma. Serra.
Dia 18 de juny: Matx d'improvisació a càrrec dels alumnes de l'optativa de Teatre de 2n ESO. P,
activitat organitzada per la professora Lena Serra.
Dia 19 de juny els alumnes de 3r d’ESO dels grups A i C han realitzat una sortida a Cala Mondragó,
acompanyats pels professors Jaume Roig, Pilar Riera i Alejandro Benito.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMIPA)
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

I per acabar...

BON ESTIU!
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(Albert Camus)

