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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!:  

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS  

El passat divendres 13 de febrer, els alumnes Víctor Ferrà Abril, Antoni Garí Oliver, i Maria Roca Ribas varen 
rebre el premi al rendiment acadèmic excel�lent a l’ESO i l’alumna Mª del Mar López el premi a l’esforç 
personal del curs 2013-14 i atorgats per la Conselleria d’Educació. Enhorabona als premiats i premiades! 

Enhorabona als alumnes guanyadors de la fase local del Concurs Fonix d’Anglès Interescolar que 
representaran l’institut a la fase territorial de dia 21 de març: Gemma Escobar Cossi ( 1st  ESO A), Anna 
Pushkareva ( 2nd ESO D), Carme Cladera Tomàs ( 3rd ESO B), Gorka Gorrotxategi ( 1st Baxt B), Laura Lalucat ( 
2nd Batx A): http://www.balears.concurs-angles.info/  

Projecte BEC. Si t'agrada cantar, o si no has cantat mai en un coro ... ara és l'hora!!! Els alumnes d'ESO i 
Batxillerat del nostre centre estan convidats a participar en aquest projecte musical i audiovisual en el que hi 
participen altres IES de la zona: Josep Ma. Llompart, Joan Ma. Thomàs, Son Pacs i Josep Font i Tries (Esporles). 
Més informació a: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/projecte_BEC.pdf  

El dimecres 11 de març, entre les 14.05 i les 15.00 hores, tot el professorat del centre estarà disponible 
per atendre els pares i mares que vulguin venir a fer alguna consulta sobre els resultats de la segona 
avaluació: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/post_avaluacio.pdf  
 

 

 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE  

Enguany hem recuperat la celebració del Carnaval. El dijous llarder (12 de febrer) vàrem convidar tothom a 
venir disfressat al centre, professors, alumnes i personal no docent. Hi va haver gran participació: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/images/carnavalsmadina.jpg  

El passat 19 de febrer vam realitzar la primera sortida del programa TOTS SOM MÚSICA. Formam un grup de 
professors i professores, alumnes, famílies i personal no docent per anar a escoltar junts l’Orquestra Simfònica a 
l'Auditòrium. Poseu adquirir les entrades a consergeria al preu de 8 € (que suposen un estalvi de 14 € sobre el preu 
habitual). http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/tots_musica.pdf  



"Dels que resisteixen és la darrera paraula"  
(Albert Camus) 

Els dies 19 i 20 de febrer, els alumnes de 1r d’ESO han realitzat l’activitat “Comunicació entre cultures”. 

El passat divendres 20 de febrer, Dia Internacional de la Justícia Social, els alumnes de 4t d’ESO de religió han 
realitzat l’activitat "Visita a la fira i Tallers de les ONGs. Concert Solidari", organitzada per la professora  
Joana Mª Serra. 

El dijous 26 de febrer s’ha realitzat una sessió informativa sobre l’accés a la universitat per a l’alumnat de 
1r de batxillerat B i D, organitzada pel Departament d’Orientació. 

Els alumnes de 1r de batxillerat de l’assignatura de religió han realitzat un viatge a Roma del 28 de febrer 
al 3 de març, organitzat per la professorat Joana Mª Serra. 

El dimecres 4 de març, tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO han assistit a l’activitat “Jo també planxo. Teatre 
Fòrum sobre violència de gènere”, organitzada pel Departament de Llengua Catalana. 

El proper dimarts 10 de març els alumnes de música de 4t d’ESO assistiran al concert “Sis cordes” al 
conservatori. Activitat organitzada pel Departament de Música 

El dilluns 16 de març, els alumnes de biologia de 4t A i 4t B d’ESO realitzaran el “Taller de posidònia” a 
l’Aula de la Mar. Activitat organitzada pel departament de Biologia i Geologia. 

El dimecres 18 de març els alumnes de l’optativa d’Història i Cultura de les Illes Balears de 1r de 
batxillerat aniran en tren a Sineu, visitaran el mercat i berenaran de productes típics. Activitat organitzada 
pel Departament de Geografia i Història. 

Els dies 18, 20, 25 i 27 de març els alumnes de 3r d’ESO realitzaran un taller del programa de “Palma Cívica”. 
Activitat organitzada pel Departament d’Orientació. 

El dijous 19 de març es farà una sessió informativa sobre accés a la universitat per a l’alumnat de 1r de 
batxillerat B i D, organitzada pel Departament d’Orientació. 

El dilluns 23 de març els alumnes de 1r de batxillerat assistiran a la xerrada d’orientació “Jo vull ser..., Què 
puc fer?” , organitzada pel Departament d’Orientació. 

El dimarts 24 de març, els alumnes de 1r ESO A i B realitzaran l’activitat “Conèixer el nostre passat. Visitam 
la finca de Comasema a Orient", activitat organitzada pel Departament de Geografia i Història. 

Els dies 24 i 30 de març, els alumnes de 1r de batxillerat A i B (biologia) i els de tècniques experimentals 
realitzaran el “Taller de plàncton” a l’Aula de la Mar. Activitat organitzada pel Departament de Biologia i Geologia. 

El divendres 27 de març tot l’alumnat de 2n de batxillerat farà una visita a la UIB. Activitat organitzada pel 
Departament d’Orientació. 

Els dies 30 i 31 de març l’alumnat de teatre participarà al “25è Encontre de Teatre en Català a 
l’Ensenyament Secundari”. Activitat organitzada pel Departament de Llengua Catalana. 

El dimarts 31 de març els alumnes de l’optativa de cant coral de 3r d’ESO i del Cor Madina duran a terme 
una “Jornada Musical”, organitzada pel Departament de Música. 

 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   MMMAAARRREEESSS   III   PPPAAARRREEESSS   (((AAAMMMIIIPPPAAA)))  

 

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 

 

 

 


