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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.

INFORMACIONS I AVISOS
Enhorabona a Maria Valentí Amengual, guanyadora premi Consell Social UIB per a treballs d’investigació
d’alumnes de batxillerat http://www.uib.cat/digitalAssets/329/329576_resultat-premis-cs-novena-edicio7692015.pdf i al seu seu professor Antoni Morante, que recolliren aquest estiu.
Enhorabona a Maria Frontera Bergas pel premi del concurs Arts plàstiques Ies Josep Mª Llompart
http://iesllompart.cat/concurs-llompart/448-guanyadors-premis-llompart
Recull literatura i foto jove 2015. Aquí podeu llegir les col·laboracions de l’ alumnat del Madina que hi
apareixen: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/recull_lit_jove_2015.pdf
Ja s’han iniciat les classes de repàs, les sessions d’atenció psicopedagògica i el taller de lectura.
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates_catala_angles.pdf
Programa EOI. Aquest curs escolar els alumnes també podeu preparar-vos pels exàmens oficials d’anglès i
alemany amb el conveni de col·laboració que tenim amb l’Escola Oficials d’Idiomes.
Visiteu el facebook d’Orientació del centre. Un espai per a la interacció.
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3-Madina-Mayurqa-1640067636228538/timeline/
Enguany tenim tres auxiliars de conversa per cada un dels idiomes: anglès, alemany i francès.
El nostre institut ha estat seleccionat per participar en el Programa del MECD d’immersió en anglès per
alumnes de 2n d’ESO.
Activitats extraescolars: Escola de handbol, bàdminton, gimnàstica rítmica, voleibol femení, Escacs en català i
anglès, Teatre i Cant coral http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/extraescolars_15_16.pdf
Quinzenalment els divendres entre les 10,45 i les 11.30h us atendran a la Consulta Jove
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/consulta_jove.pdf
ies Madina Mayurqa, Sí, gràcies? Recordau que podeu adquirir el vostre exemplar a la consergeria del centre.
Al llibre del 25è aniversari, hi trobaràs anècdotes, entrevistes, imatges...
Horaris de visita del curs 2015-16 http://www.iesmadinamayurqa.net/hor_visit.html
Enguany el dia de festa del centre és el 29 d’abril. Més informació : Calendari escolar
http://www.iesmadinamayurqa.net/hor_fest.html

"".
”Todo niño necesita que se le observe, que se le note. Que a uno se le note significa que se le conoce” Max van Manen

ACTIVITATS DEL CENTRE
El dimecres 14 d’octubre a les 20h hi ha les Reunions de pares d’alumnat de batxillerat
El dimecres 21 d’octubre a les 20h hi ha les Reunions de pares d’alumnat d’ESO. En aquestes reunions també
és lliurarà l’informe d’avaluació incial de l’alumne.
El dijous 8 d’octubre els alumnes de 1r d’ESO varen assistir a l’activitat del Programa Aprendre a Pensar “ Els
orígens del llenguatge” a càrrec de Josep Juàrez, ex-alumne del centre i paleontòleg.
Dijous 15 d’octubre, primera sortida a l’Auditòrium per escoltar el primer concert de la temporada de l’Orquesta
Simfònica de les Illes Balears Tots som música
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/tots_som_musica.pdf
Els dilluns de 16 a 17.30h Teatre amb na Lena Serra adreçat als alumnes de 3r, 4t i batxillerat
El dimecres 14 d’octubre de 16 a 18h s’inicien les classes de Teatre amb Carles Pujol adreçades als alumnes de
1r, 2n i 3r d’ESO. Us hi esperem.
El dimecres 14 d’octubre de 16 a 17,30h s’inicia l’activitat de Cant Coral. Aquest curs hi ha novetats. Hi haurà dos
dies d’assajos, dilluns i dimecres. Pilar Riera, Joan Laínez i Mª Antònia Gomis en seran els responsables.
Aquesta activitat està oberta a alumnes d’altres centres.
Ja tenim dos equips de Voleibol femení. Ànima’t
Divendres dia 16 d’octubre els alumnes de 4t d’ESO tenen una sortida al CineCiutat a veure Match Point. Una
activitat conjunta dels departaments de Filosofia i Anglès.
L’alumnat de 2n de batxillerat enguany pot dedicar una hora setmanal, els dimecres de 14 a 15h, a fer esport
amb na la professora Macu Darder
Divendres 21 d’octubre l’equip d’extraescolars organitzarà la venda de bunyols per a les Verges.

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

BENVINGUTS ALUMNES
de 1r d’ESO i els que heu començat a altres nivells
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