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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
Enguany continuem, per segon any,desenvolupant el projecte eco ambiental del centre.
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/projecte_ambientalitzacio.pdf
Finalitzada la campanya “MITJA TONA SOLIDÀRIA”. Hem aconseguit entre tots recollir més de 626 quilos
d’aliments, roba, juguetes i productes d’higiene, pel centre Deixalles i l’associació de Ca’n Gazà.
Us esperem els dijous 24 de desembre a l’Auditòrium per escoltar els concerts de la temporada de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears Tots som música
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/tots_som_musica.pdf
El diumenge 27 de desembre a les 11 h us esperem a tots al Centre de Cultura “Sa Nostra” per gaudir del concert
que ens oferirà el Cor del Madina juntament amb el cor Teen Sprint Chorus.
Durant el mes de gener els alumnes de 4t d’ESO rebran una xerrada informativa, organitzada pel departament
d’Orientació I després de l'ESO...què? del pla d’orientació acadèmica professional del departament.
El departament de Biologia i Geologia té prevista una sortida, el mes de gener, a la Comuna de Valldemossa
amb els alumnes de 1r d’ESO.
Al blog de la biblioteca https://tintabiblioteca.wordpress.com/ hi trobareu els comentaris dels llibres de lectura
de la segona avaluació.
El passat dia 3 de desembre es dugué a terme un simulacre d’evacuació del centre. L’evacuació es realitzà en
un temps de 3 minuts i 10 segons, sense cap incident a destacar.
L’escola de pares de l’AMIPA organitza pel segon trimestre la xerrada informativa d’Habilitats socials i us desitja
molts d’anys.
Aquest trimestre acomiadarem el nostre company, Ernesto Navas, professor de tecnologia. Li desitgem el millor en
aquesta nova etapa.

ACTIVITATS DEL CENTRE
El dia 1 i 15 de de desembre, els alumnes de 2n d’ESO han fet una excursió de Banyalbufar a Port del Canonge "Sa volta des
general" Organitzada pels seus tutors.

“No és allò que mires el que importa, és el que hi veus. “ Henry David Thoreau

El dia 4 de desembre els alumnes de 4t d’ESO, , han fet una Visita a l'exposició Il·lumina’t al Palau Solleric.
Organitzat pel Departament de Física i Química.
Dia 11 de desembre els alumnes de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat han gaudit 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 han gaudit de la representació de l'obra BLUFF! al Teatre del
Mar. Ha estat organitzat pel departament de català.
El dia 14 de desembre, els alumnes de 1r d’ESO i de 1r de batxillerat han fer la visita al Caixa fòrum "The Most
Important Things". Organitza: Departaments de Plàstica i Anglès. És una activitat de les Seccions Europees.
El dia 18 de desembre el departament de Biologia i Geologia ha organitzat la sortida escolar al Palma Aquarium
pels alumnes de 2n d’ESO.
Els alumnes de 3r i 4t el 21 de desembre han realitzat una sortida al cinema per veure la pel·lícula Segon Orígen
Organitzat pel departament de català.
El dia 21 de desembre els alumnes de 4C i 4E han fet una ruta historico artística pel cementiri de Palma. Parc
de Sa Riera. Ha estat organitzada pels seus tutors.
La Cantada nadalenca, a càrrec dels alumnes de música de 3r i 4t d' ESO s’ha duit a terme el dia 22 de
desembre a les 11h i també s’ha fet el lliurament dels premis de postals nadalenques.
Els alumnes de batxillerat el dimarts 22 de desembre han anat a veure “Bridge of Spies” en VO.
“Rastres de sàndal” ha estat l’activitat de cinema pels alumnes de 1r d’ESO, el dimarts 22 de desembre.

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

CONCURS DE POSTALS NADALENQUES

1r PREMI
Marta Munar
1r A d' ESO

2n PREMI
Núria Rodríguez
1r D d' ESO

3r PREMI
Alícia Bernabé 2n D d' ESO
Ana Sánchez 1r D d' ESO

Molt Bon Nadal per a tothom !
“No és allò que mires el que importa, és el que hi veus. “ Henry David Thoreau

