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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!:

INFORMACIONS I AVISOS
Des del passat 28 d’octubre, l’orientadora del centre és la professora Esther de Luelmo, que substitueix
l’anterior orientador, Antoni Bauzà, i que us podrà atendre amb el mateix horari de visita.
En els propers dies es duran a terme les votacions per a les eleccions de representants d’alumnat,
professorat i pares i mares al Consell Escolar de l’institut:

-

Alumnat: dimecres 26 de novembre de les 8.00h a les 13.00h
Professorat: dijous 27 de novembre, de les 10.45h a les 11.05h
Pares i mares: dilluns 1 de desembre, de les 14.30h a les 15.30h i de les 19.00h a les 20.30h

Els dies 1 i 2 de desembre tendran lloc les sessions de la primera avaluació, i el dimecres 10 de
desembre tot el professorat del centre estarà disponible entre les 14.05h i les 15.00h per comentar
amb els pares i mares els resultats dels seus fills o filles.
Si us agraden les matemàtiques us podeu inscriure a les Proves Cangur 2015 fins el proper 9 de desembre.
Heu de parlar amb el vostre professor de matemàtiques.
Enguany continuam la col·laboració amb la UIB en el projecte de recerca TrAns “Trajectòries complexes
de l’ansietat a l’adolescència: cap a una millor predicció de l’aparició dels trastorns
d’ansietat” destinat a alumnat de 1r i 2n ESO. Més informació a: http://labcsd.uib.cat/Projecte-TrAns/
Mercat solidari: Els dies previs a les vacances de Nadal organitzarem un Mercat Solidari de Roba de 2ª mà.
Més informació a: http://iesmadinamayurqa.net/documents/mercat_solidari.pdf
Participam en el Programa de Centres Ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria
d’Educació i Cultura, amb un projecte educatiu relacionat amb la problemàtica ambiental del nostre centre.
La situació econòmica continua essent difícil i hi ha molta gent que passa per dificultats. Per això hem posat en
marxa el programa “Mitja tona solidària”: http://iesmadinamayurqa.net/documents/mitja_tona.pdf
Amb motiu de les pròximes festes de Nadal, es convoca un concurs de postals nadalenques per a l’alumnat del
centre: http://iesmadinamayurqa.net/documents/concurs_postals.pdf
Participam en el programa “Alerta Escolar” de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, en el qual un grup
de professors han rebut formació sobre primers auxilis, en cas d’emergència:

”No poden entendre que algú hagi muntat alguna cosa perquè li agrada muntar coses”
(Mark Zuckerberg (creador de Facebook))

http://weib.caib.es/Documentacio/programa_alerta_escolar_balear/inici_.htm
Abans de les vacances de Nadal realitzarem un simulacre d’evacuació del centre, d’acord amb el que estableix
la normativa vigent.
Amb motiu de les eleccions sindicals del personal docent, que se celebraran el dijous 4 de desembre, i en
compliment de les instruccions rebudes de la Conselleria d'Educació, les classes acabaran a les 13.00h i el
servei de transport modificarà també el seu horari.
El dia 22 de desembre, darrer dia abans de les vacances de Nadal, les activitats lectives finalitzaran a les 13.00h

ACTIVITATS DEL CENTRE
El dia 22 d'octubre es va dur a terme una xerrada per a tot el professorat sobre el tema de la Osteogènesi
Imperfecta. La psicòloga de l'Asociación Huesos de Cristal de España, AHUCE, Tamara Fernández, que va
venir expressament de Madrid, ens va fer una presentació d'aquesta rara malaltia i ens va mostrar pautes correctes
d'actuació en el cas de fractures sobtades dins el centre escolar.
El passat 4 de novembre els alumnes de 2n A, B, C d’ESO han realitzat un taller de recollida de residus.
Activitat organitzada pel departament de Biologia i Geologia.
El dia 10 de novembre els alumnes de 3r ESO A han realitzat un taller de posidònia i han visitat l'Aula de la
Mar. Activitat organitzada pel departament de Biologia i Geologia.
El dia 11 de novembre els grups de 2n ESO A i D han realitzat una visita guiada al Parc de Tecnologies
ambientals i han realitzat el Taller "Qui recull què?" Activitat organitzada pel departament de Biologia.
El dia 13 de novembre els alumnes de 2n ESO B han participat a l’activitat Mètodes d'aprenentatge, una
xerrada sobre com millorar els mètodes d'estudi, organitzada per la tutoria.
Dia 14 de novembre tots els alumnes de 3r d’ESO i els de 4t ESO A han realitzat un taller sobre dieta
mediterrània. Activitat organitzada por la prefectura d’estudis.
El dia 21 de novembre els alumnes de 2n ESO A, C, i D han participat a l’activitat Tècniques d’estudi, una
xerrada sobre com millorar els mètodes d'estudi, a càrrec de la tutora, Glòria Estarellas.
El dijous 27 de novembre els alumnes de 1r A de Batxillerat aniran al Teatre Principal a veure l'obra
“Discordants”, acompanyats per les professores Lena Serra i Milagros Dueñas.
El dijous 27 de novembre els alumnes de 2n ESO D realitzaran un taller sobre recollida de residus, activitat
prèvia a la visita a TIRME, organitzada pel departament de Biologia i Geologia.
El dia 18 de desembre tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO participaran en una activitat de Teatre en anglès.
Activitat organitzada pel departament de llengües estrangeres.
El dia 18 de desembre els alumnes de 4t ESO B i C realitzaran una activitat de ball durant el primer esplai. Tot el
professorat està convidat a fer-hi d’espectador. Activitat organitzada pel departament de música.
El dia 19 de desembre tots els alumnes de 1r d’ESO assistiran a la representació de l’obra “Les aventures d’en
Rotget” al gimnàs antic de l’institut. Activitat organitzada pel departament de llengua catalana.
El 22 de desembre alumnes de 3r ESO i d’optatives de Proc. de comunicació i Teatre de 2n ESO, assistiran a
la representació de l’obra “Radiografies” al gimnàs antic. Activitat organitzada pel departament de català.

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

”No poden entendre que algú hagi muntat alguna cosa perquè li agrada muntar coses”
(Mark Zuckerberg (creador de Facebook))

