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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 AVISOSINFORMACIONS I AVISOS

Ha començat el procés d'escolarització per al curs 2016/17. A ESO comença dia 18 d'abril per als alumnes d'adscripció i
dia 9 de maig per als d'admissió.  http://weib.caib.es/Gestib/escolaritzacio/programa_escolaritzacio_.htm

Ja tenim guanyadora de la  portada de l’agenda del centre pel curs 2016-17. Enhorabona a Yasmina Lebenda de 
primer d'ESO-     https://twitter.com/IESMadina/status/723170745120096256

Dimecres 27 d'abril al hall del centre, hi haurà el lliurament dels  premis del concurs de microrelats, de les proves
cangur de 1r i 2n d’ESO que s’han fet al centre i de la portada de l'agenda per al curs 2016-17.

Enhorabona a  Ingrid Szabo (3rESO)i  Elena Roig (4tESO), , guanyadores de la prova territorial Fonix 2016. 
Gràcies al departament d’anglès per l’acompanyament. 

Enhorabona als guanyadors de les proves Cangur celebrades al Madina :Dídac Reyes, Mariona Noceras, Pau Mas, 
Joan Canyelles, i Núria Rodríguez de primer d'ESO i Juan Miguel Bradley, Antoni Miquel Salom, Damià Nicolau, Mercè 
Pla i Beatriz Colom de segon d'ESO

L'IES Madina Mayurqa ha resultat guanyador de la Gimcana matemàtica de les Proves Cangur. Estam 
d'enhorabona!!!

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-Mayurqa-
1640067636228538/

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 

Dia 15 d'abril s'ha celebrat la Jornada de portes obertes de la UIB per als alumnes de 2n de Batxillerat
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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/

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 CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

 Dijous 21 d'abril es representa l'obra Arlequí, criat de dos amos  dirigida per Carles Pujols al Teatre Catalina Valls
dins la Mostra de teatre escolar.  A la funció matinal hi assistiran tots els primers d'ESO. A la del vespre,  de dime-
cres dia 20 a les 20 hores hi estau tots convidats.    http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/TeatreAbril.pdf

Un any més es convoca el Concurs de microrelats per a tot l'alumnat d'ESO i Batxiller amb motiu de la celebració de
Sant Jordi  http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/Microrelats2016.pdf

Del 14 al 16 d'abril els alumnes d'alemany han realitzat una escapada cultural a Alemanya i Suïssa acompanyats
pels professors Juan Carlos García i José Ramon del Canto.

Els alumnes de 3r d'ESO visiten l' Aula de la mar per a realitzar l'activitat Taller de posidònia de la mà de la seva
professora de Biologia, Ana Ma. Abril.

Dia 22 d'abril hem celebrat el Dia de Sant Jordi  amb exposicions (sobre Llull, Shakespeare i Cervantes), racons de
lectura, lectures dramatitzades, venda de roses i llibres …        http://activitatsmadina.blogspot.com.es/

Dia 28 d'abril traurem la classe de música al carrer. Ens adherim al projecte estatal Musiqueando 2016 i sortim de 12
a 13'10h al Parc de les Fonts a fer un concert interpretat per tots els alumnes de música  del centre. Hi estau
tots convidats!!     http://musiqueando2016.weebly.com/
El Cor Jove Madina Mayurqa (activitat extraescolar) participa en un cicle de concerts per a interpretar  Mass of
the children de John Rutter formant part del Teen Spirit Choir i junt amb la Jove Orquestra Illes Balears i el Cor
Ciutat de Mallorca. El primer concert és a Manacor dia 30 d'abril a les 20 hores.
 http://www.teatredemanacor.cat/entrades/espectacle1.php?idEsp=627&c=3
Dia 5 de maig els alumnes de tercer d'ESO i els de 1 r de Batxillerat de ciències participaran de l'activitat Ciència per a
tothom organitzada per la professora Xisca Molinos.

Els dies 2 i 13 de maig els alumnes de Batxillerat dels grups A i B participen en un Taller de Plancton a l'Aula del Mar
com a part de la matèria de Biologia i Geologia.

Els dies 3 i 12 de maig els alumnes de primer d'ESO visiten el  poblat talaiòtic de Son Fornès (Montuiri) per
conèixer un poc més de la prehistòria de les Balears preparats pels seus professors de la matèria: Catalina Bosch, Mateu
Palmer i Ma del Mar Trias.
Dia 6 de maig, al Poliesportiu, la companyia Teatre de vellut representarà per als nostres alumnes de tercer d'ESO l'o-
bra Plata no es, organitzat pel Departament de Castellà
Dia 13 de maig els alumnes de primer d'ESO que fan música gaudiran al propi institut d'un concert molt original Arte-
facte musicals
 El divendres 20 de maig tornam al  Teatre Catalina Valls a veure l'obra de creació col·lectiva escrita pels alumnes que
fan Teatre Extraescolar amb na Lena Serra, titulada Número 3 , també dins la Mostra de teatre escolar.  El ves-
pre anterior, dijous dia 19 hi ha la funció vespertina a les 20 h, oberta a tothom!

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMIPA)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
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/
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QUI ÉS QUI???
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