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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
Recordeu que podeu assistir a les classes de repàs, les sessions d’atenció psicopedagògica i el taller de
lectura. http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates_catala_angles.pdf
Visiteu el facebook d’Orientació del centre. Un espai per a la interacció. Noves noticies “ El dimarts a la UIB” i
10è edició del Saló d’Orientació Universitària Unitour 2015, el dia 18 de novembre.
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3-Madina-Mayurqa-1640067636228538/timeline/
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
Enguany els dies de festa del centre són el 26 de febrer i el 29 d’abril. Més informació : Calendari escolar
http://www.iesmadinamayurqa.net/hor_fest.html
Convocat el concurs de postals nadalenques.
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/postals_nadal2015.pdf
Hem posat en marxa la campanya “MITJA TONA SOLIDÀRIA”. Es tracta d’aconseguir entre tots recollir 500
quilos d’aliments, roba, juguetes i productes d’higiene.
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/mitja_tona2015.pdf
Us esperem els dijous 26 de novembre i 10 i 24 de desembre a l’Auditòrium per escoltar els concerts de la
temporada de l’Orquesta Simfònica de les Illes Balears. Vegeu el programa de Tots som música
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/tots_som_musica.pdf
Dates de la 1a avaluació: El dimarts 1 i el dijous 3 de desembre. El dimecres 9 de desembre de 14 a 15h ,
tot el professorat del centre estarà disponible per atendre els pares i mares que volgueu venir a fer alguna
consulta sobre els resultats de la primera avaluació.
Aquest és el segon any que alumnes, professors, personal laboral i famílies participem en el projecte
d’ambientalització del centre. http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/projecte_ambientalitzacio.pdf

“L’educació és un arma de construcció massiva” Marjane Satrapi

Tots els dimecres de 13.05 a 14.00h pots gaudir de l’activitat “El Club de les matemàtiques” impartit per
professorat del departament de matemàtiques del centre.
El dia 10 de novembre el professorat del centre inicià un curs de formació sobre Aprenentatge cooperatiu.
Sortides culturals: ja teniu a la web la informació de les sortides de 3r d’alemay ( Selva Negra i Suïssa), 4t i 1r
de batxillerat ( un musical a Madrid i el viatge d’estudis), 1r batxillerat d’anglès (Escòcia) i 2n de batxillerat d’art a
Madrid

ACTIVITATS DEL CENTRE
Els alumnes de 2n d’ESO han participat en el programa del MECD d’immersió en anglès la setmana del 1 al 6
de novembre a Madrid. La participació ha esta molt activa i col·laborativa i han gaudit l’estada
Programa EOI. Aquesta setmana els alumnes han fet la prova d’anivellació per preparar els exàmens oficials
d’anglès i alemany amb el conveni de col·laboració que tenim amb l’Escola Oficials d’Idiomes.
Dia 11 de desembre els alumnes de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat gaudiran de l’obra "Crónica de una
despedida" a càrrec de la companyia Teatre de Vellut Organitzat pel Departament de Llengua Castellana
Dia 11 de desembre els alumnes de 1r de batxillerat gaudiran de la representació de l'obra BLUFF! al Teatre del
Mar. Organitzat pel departament de català.
El dia 18 de desembre hi ha una sortida escolar al Palma Aquarium dels alumnes de 2n d’ESO organitzat pel
departament de Biologia i Geologia
Els alumnes de 3r i 4t el 21 de desembre tenen una sortida al cinema per veure la pel·licula Segon Orígen
organitzat pel departament de català.

Aquest any el tema d'estudi de l’institut serà La Mediterrània: encontre de cultures. Commemoram
l’any Ramón Llull i el paper del Mare Nostrum en la diversitat cultural
Hem celebrat el dia internacional de les biblioteques, amb llibres, creativitat i il·lusió.
Dia 16 de novembre a les 12h hem fet un minut de silenci en solidaritat amb lel poble francès i per manisfestar el
nostre rebuig al terrorisme arreu del món.
En marxa la campanya,” Madina posa’t guapo”

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
L'AMIPA es reunirà aquest mes de novembre el dilluns 23 a les 21:00h (en lloc del darrer dilluns del mes com
és habitual). Us hi esperam a tots!!!
També aprofitam per convidar-vos a tots a l'Escola de Pares que durem a terme al llarg del curs i començarà amb la
xerrada
"Hàbits i normes: com educar els hàbits i les normes d’una manera positiva ", que es durà a terme
el dimarts dia 1 de desembre a les 19:30a l'institut. Estau tots convidats, l'activitat està subvencionada per l'
AMIPA i Ajuntament de Palma, essent per tant gratuïta per a tots els pares que hi vulguin assistir.
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