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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
Fins el 28 de març ja pots triar la imatge per a la portada de l’agenda del centre pel curs 2016-17. Participa i vota
a l’aula virtual : http://aulavirtual.caib.es/c07007371/course/view.php?id=223
Enhorabona a Andreu Bauza (1rESO), Gemma Escobar( 2nESO), Ingrid Szabo (3rESO), Elena Roig (4tESO),
Marco González (1rBatx.), Omilén Pangué (2nBatx), guanyadors de la prova local Fonix 2016. Gràcies al
departament d’anglès per l’acompanyament.
Encara sou a temps de gaudir amb nosaltres dels concerts de la simfònica, en el programa Tots som música. Més
informació: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/tots_som_musica.pdf
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 i les fotografies.
http://activitatsmadina.blogspot.com.es/
"The most important thing" Audiovisual elaborat pels alumnes d’educació plàstica i visual de 1r ESO dels grups
CD dins el marc de les Seccions Europees. https://t.co/7kZT1Hf6My
Gorka Gorrotxatgi de 2n de batxillerat ha estat seleccionat pel Plan Nacional de Drogues per representar als joves
espanyols al Foro de Joves ONUDC a Viena
Durant aquest mes ens han visitat, per conèixer el centre, els alumnes de 6è de les escoles de primària
adscrites. Els alumnes de 1r d’ESO han estat uns bons amfitrions i han comptat amb la col·laboració d'alumnes de
3r i 4t d'ESO de música.

Alumnes de 4t d’ESO participen en el projecte #Euroscola2016 : "30 years in the EU, 30 years of news"
Més informació: http://euroscolamadina.blogspot.com.es/
A 4t ESO els alumnes han treballat els diferents artistes del Romanticisme musical amb la plataforma
FaKebook en l’assignatura de música. http://www.classtools.net/FB/1953-fypS9L
En El departament de llengua castellana ha promogut la participació en el concurs “El País de los estudiantes” és
un programa de premsa-escola dirigit a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat.
http://estudiantes.elpais.com/

ACTIVITATS DEL CENTRE
Divendres dia 4 de març, els alumnes de 1r de batxillerat varen tenir la xerrada informativa: Motivació i orientació, per assessorar-los en la transició als estudis superiors que poden cursar a la UIB.
Els grups de 2n d’ESO varen realitzat durant la setmana del 7 a l' 11 de març el “ Taller de prevenció de
prejudicis”.
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO varen assistir durant la setmana de 7 a l' 11 de març a la xerrada informativa sobre el
consum de marihuana.
Aquest mes de març els alumnes de 2n d’ESO han fet una visita a les instal·lacions de residus de TIRME.
Dia 9 de març , un grup d'alumnes del centre varen participar a l' Olimpíada de Filosofia a la UIB acompanyats pel
professor Antoni Font.
L’alumnat de 4t ESO de biologia ha participat en els tallers de divulgació científica amb una immersió simulada
dins un petit submarí. En l’activitat “El mar a fons” organitzada per la Caixa. CSIC
Dia 10 de març Miquel Roca, cap d' estudis de la Escola Politècnica UIB, va informar a l’alumnat de 2n de
batxillerat sobre estudis de grau a la UIB.
Els grups de 3r i 4t d’ESO han participat en el “Taller sobre violència de gènere 2.0”. Essent el segon any del
projecte els alumnes del nostre centre representen els estudiants de Balears en un certamen per a conscienciar sobre
aquesta problemàtica.
Dimarts 15 de març els grups de 3r d’ESO i 1r de Batxillerat varen anar a veure l’obra de teatre“Cervantes. La
biografia farsa” al Teatre del Mar. Activitat de la programació del departament de Llengua castellana.
El 17 de març, alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat varen participar en les Proves Cangur en el Palma
Arena. Gaudim amb les matemàtiques!!!
El departament d’anglès va organitzar el 17 de març St Patrick’s Day. Durant aquesta jornada es varen fer el centre
les activitats tradicionals de la festivitat.
Els alumnes de 1r de batxillerat viatgen a Escòcia del 18 al 23 de març i visitaran Glasgow, Edimburg...
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO també han participat en les Proves Cangur celebrades dia 18 de març. L'activitat va ser
organitzada pel departament de matemàtiques.
Dia 23 de març, per finalitzar el trimestre, vàrem realitzat una Jornada mediambiental amb bicicletada, tallers
d’esports, alimentació, projeccions, ... Més informació: http://activitatsmadina.blogspot.com.es/
El dies 3 i 4 de març, un bon grup d'alumnes del centre varen participar en les olimpíades de Química i Geografia.
Els alumnes de 1r de batxillerat i 4t d’ESO varen fer una visita al Centre Balear Europa.

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 dimarts 15 de març s’ha organitzat el taller- xerrada d'habilitats socials organitzat per l'AMIPA per a les famíles
Material de "Agencia Española de Protección de Datos" dirigit a menors, pares i professorat, per educar i
conscienciar als menors d'edat en el valor de la privacitat, així com alertar dels possibles riscs que es poden derivar
d'un mal ús de la tecnologia. http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/

L'equip de la biblioteca ens ha regalat...
OPTIMISMO
No pienses en el día obscuro, en el día en que nadie
responde, en el día en que tienes a un dios enfrente.
Piensa en la otra jornada, aquella en que vencistes
al enemigo o ganastes en el juego, aquel día feliz
en que todo te sonreía. Que tu ejemplo en la vida
sea siempre lo que gozaste, no el sufrimiento.
( Luis Alberto de Cuenca)
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