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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
El 21 de març finalitza el termini per presentar la vostra obra pel concurs per a la pordada de l’agenda del centre.
Participa i consulta les bases a: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/bases_concurs_agenda_Madina.pdf
Consulta el calendari d’exàmens de pendents a: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/Dates_examens_
%20pendents_15-16.pdf
Enhorabona a Angel Garcia de 4t que ha estat becat per la Fundació Amancio Ortega per realitzar els
estudis de 1r de batxillerat a Canadà. Gràcies al departament d’anglès per l’acompanyament.
Enhorabona al alumnes Mariona de Oleza, Marco Gonzàlez i Alvaro Olivares premis acadèmics a
l’excel·lència i a l’esforç.
Visita el facebook d’orientació del centre https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3-Madina-Mayurqa1640067636228538/
En el blog d’activitats extraescolars podeu trobar informació de les activitats extraescolars i complementàires
així com fotografíes. http://activitatsmadina.blogspot.com.es/
El dilluns dia 22 de febrer han arribat al centre un grup d’estudiants del Master Universitari del Professorat
de la UIB que feran les pràctiques en el nostre centre. Benvinguts!!
Aquest mes hem participat en les Olimpíades de Biologia, de Geografia i en el concurs d’anglès Fonix.
El centre acull fins el dia 23 de febrer l’exposició de còmics dins la celebració de l’any Ramon Llull.
Els dies 7,8,9,21 i 22 de març els alumnes de 3r i 4t d'ESO rebran una xerrada sobre el consum de
marihuana impartides per la Policia Local de Palma. Organitzades pel Departament d'Orientació.
Els dies 11, 14 15 16 i 18 de març els alumnes de3r i 4t d'ESO rebran una xerrada de formació del programa
Violencia de género 2.0 impartides per la professora de la UIB Virginia Ferreiro com a part de la participació en
un certamen estatal per a sensibilitzar els joves sobre aquesta problemàtica

L’amor neix del record; viu de la intel·ligència i mor per oblit. Ramon Llull

Preparing St Patrick’s Day decorations. Art’s groups. Seccions europees a 3r d’ESO del departament de
plàstica.

ACTIVITATS DEL CENTRE
El dia 8 de gener els alumnes de 1r de batxillerat feren la “Ruta Literària de Ramon Llull per Palma”. Organitzada pel Departament de Català
Durant el mes de gener els alumnes de 1r d’ESO han visitat la Comuna de Valldemossa és una activitat
organitzada pels departaments de Biologia i Geologia i Geografia i Història.
El dia 14 de gener el cap d’estudis de matemàtiques de la UIB ha fet una xerrada informativa sobre els estudis de
matemàtiques a la UIB per a l’alumnat de 2n de batxillerat de ciències. Activitat del pla d’acció tutorial.
El 15 de gener els alumnes de 1r de batxillerat visitaren Palma Aquàrium. Organitzada pel departament de
Biologia i Geologia.
Durant el mes de gener l’alumnat de 4t d’ESO han participat a la xerrada informativa d’orientació acadèmica: I
després de l'ESO...què?
El 19 de gener els alumnes de 1r de batxillerat han gaudit de l’obra sobre el personatge de Ramon Llull
Ramon Llull: Il·luminació. Activitat organitzada pel departament de català.
Durant el mes de gener i febrer alumnes, mares, pares, personal docent i no docent hem gaudit a l'Auditòrium
escoltant els concerts de l´Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Del programa Tots som música . Més
informació: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/tots_som_musica.pdf
El 22 de gener els alumnes de Història de l’Art de 2n de batxillerat han fet una visita a la Catedral amb el seu
professor Bruno Martínez.
Els alumnes de 3r d’ESO han fet el Taller de posidònia a l’aula de la mar. Ho han organitzat el departament de
Biologia i Geologia.
Els grups de 1r de batxillerat C i D han participat en l’acte commemoratiu en el Parlament de les Illes
Balears del dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Acompanyats pel professorat del
departament de Geografía i Història.
El 27 de gener ens ha visitat la Universitat de Vic per explicar a l’alumnat de batxillerat la seva oferta educativa.
Els alumnes de 4t d’ESO gaudiren aprenent en el viatge d’estudis ( Bilbao- Atapuerca- Altamira) durant la
primer setmana de febrer , acompanyats pels professors: Xavier Cerdà, Gabriela Torrens, Asun Ferrer i Joan
González.
El dia 3 de febrer celebràrem el carnaval, amb molta participació i premis subvencionats per l’AMIPA.
El departament d’orientació ha organitzat sessions de tècniques d’estudi per a l’alumnat de 1r d’ESO
El mes de febrer els alumnes de 3r d’ESO han participat en la xerrada: “Bon ús de les xarxes socials”
El 17 de febrer ens ha visitat la Universitat Autònoma de Barcelona per explicar a l’alumnat de batxillerat la
seva oferta educativa.
El 23 de febrer ens han visitat els alumnes de 6è de primària del CEIP Establiments
El 23 de febrer els alumnes de 1r de batxillerat gaudiran del Teatre grec "Prometeu". Organitzat pel
departament de Castellà i Grec.

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
El 15 de gener pares, mares, professorat i alumnat gaudirem de la torrada organitzada per l’AMIPA per cel·lebrar
Sant Antoni i Sant Sebastià, amb dimoniada foc i i fum.
El 5 de febrer l’AMIPA va organitzar la xerrada : Prevenció de riscos dels nostres fills.
http://amipamadina.org/2016/02/05/prevencio-de-riscos-dels-nostres-fills/
El dilluns 21 de febrer s’ha organitzat la xerrada: Problemàtica del Bullyns als adolescents
http://amipamadina.org/2016/02/05/xerrada-problematica-del-bullying-als-adolescen ts/
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