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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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Enhorabona als alumnes Víctor Ferrà Abril, Antoni Garí Oliver i Maria Roca Ribas, que han obtingut el
premi al rendiment acadèmic excellent a l’ESO:
http://weib.caib.es/Documentacio/premis_educacio/premi_eso_rendiment_def.pdf
Enhorabona també a l’alumna Mª del Mar López Martín, premi a l’esforç personal a l’ESO:
http://weib.caib.es/Documentacio/premis_educacio/premi_eso_esfors_def.pdf
I també als ex-alumnes de Batxillerat Miquel Àngel Bauzà Ramis, Celestino Garcia Estelrich i Salvador
Orcera Rotger, que han obtingut el premi al rendiment acadèmic excellent:
http://weib.caib.es/Documentacio/premis_educacio/llistat_provisional_premiats_batx_aprof_acad
_exc.pdf
Volem confeccionar un anecdotari per anar recollint moments de la nostra història dins l’institut, aprofitant que
enguany celebram el 25è aniversari en aquest edifici. Us animam a participar:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/anecdotari_bases.pdf
Ja han començat les classes gratuïtes de repàs d’anglès, català, castellà, taller de lectura, matemàtiques, física
i química i atenció psicopedagògica:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates.pdf
Hem iniciat el procés de renovació del Consell escolar de l’institut en el que s’hauran d’elegir 3 representants
del professorat, 1 representant dels pares i mares i 3 representants de l’alumnat. Més informació a:
http://www.iesmadinamayurqa.net/consell_escolar.html
Reunió de pares i mares d’ESO dimecres 29 d’octubre a les 20.00 h:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/pares_eso.pdf
Informació sobre les activitats extraescolars d’horabaixa:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/activitats_horabaixa.pdf

” Conversar és una bona idea perque, en general, no ignoram el mateix”
(Jorge Wagensberg)

A
AC
CTTIIV
VIITTA
ATTSS D
DEELL C
CEEN
NTTR
REE
Dilluns 13 d’octubre es durà a terme una xerrada per a l’alumnat de 1r d’ESO amb el títol “Com ens podem
organitzar millor?", i en la que els donarem pautes perquè aprenguin a organitzar-se l’estudi. Professorat
responsable: Elena Casasnovas, Apollònia Bonet, Natàlia Ribera i Ana Mª Abril.
Dimarts 21 d’octubre celebració de “Les Verges”, amb venda de bunyols pro viatge d'estudis dels alumnes
de Religió. Professorat responsable: Joana Mª Serra i Lena Serra.
Dia 10 de novembre els alumnes de 3r ESO-A visitaran l’Aula de la Mar per dur a terme un “Taller de
Posidònia”. Professorat responsable: Cati Gual i Cristina Munar.
Dia 11 de novembre els alumnes de 2n ESO-A i 2n ESO-D faran una visita guiada al Parc de Tecnologies
Ambientals i duran a terme el taller "Qui recull què?". Professorat responsable: Maria Lluïsa Mayrata, Mateu
Palmer, i Francesc Arbona.
Dia 13 de novembre xerrada per a l’alumnat de 2n ESO-B sobre "Mètodes d'aprenentatge, com millorar
els mètodes d'estudi”. Professora responsable: Glòria Estarellas.
Dia 13 de novembre visita dels alumnes de l’assignatura d'Història i Cultura de les Illes Balears de 1r de
Batxillerat al mercat tradicional del Dijous Bo (Inca). Professor responsable: Mateu Palmer.
Dia 17 de novembre els alumnes de 3r ESO-C visitaran l’Aula de la Mar per dur a terme un “Taller de
Posidònia”. Professorat responsable: Cati Gual i Maria Lluïsa Mayrata.
Dia 18 de novembre els alumnes de 2n ESO-B i 2n ESO-C faran una visita guiada al Parc de Tecnologies
Ambientals i duran a terme el taller "Qui recull què?". Professorat responsable: Maria Lluïsa Mayrata, Catalina
Cañellas, Joana Oliver, i Bruno Martínez.
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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
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Des de fa molts mesos, distintes iniciatives a les Illes Balears persegueixen aconseguir un pacte educatiu que doni
estabilitat al nostre sistema educatiu, i que a la vegada suposi una transformació en profunditat per millorar la
qualitat d’aquest servei públic essencial, sense disminuir l’equitat (igualtat d’oportunitats per a tothom).
Una iniciativa d’aquestes característiques només té possibilitats d’èxit si compta amb un ampli suport i participació
social.
Per això, us recomanam visitar les webs d’algunes d’aquestes iniciatives, les que tenen més avançat el procés de
definició de les propostes per al pacte, i us animam a participar-hi activament:
Cercle per a l’Educació: http://cercleeducatiu.org/documents-pacte/document-de-propostes-basiques/
MenorcaEdu21: http://menorcaedu21.blogspot.com.es/p/document-pacte-i-esmenes.html

” Conversar és una bona idea perque, en general, no ignoram el mateix”
(Jorge Wagensberg)

