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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.  Trobareu la llista definitiva de l'adscripció de 1r d'ESO. 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/llista%20definitiva%20adscripcio%20ESO.pd  f

Dilluns 23 de maig a les 20.15h és va fer la xerrada informativa, portes obertes per famílies d'alumnes de batxillerat. 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/ReunioBatxillerat.pdf

Podeu consultar el calendari de final de curs a la web del centre 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/calendari%20fi%20de%20curs%2015-16.pdf

La nostra alumna Maria Martorell Ruiz de 4t ESO A ha estat 1a classificada en la Miniolimpiada de Física i 
Química i el centre 2n classificat .  Enhorabona alumnes i enhorabona al departament ! 
http://seras.uib.cat/olimpiades/mini_fisica_quimica/

Enhorabona a Elena Roig Seguí guanyadora del concurs d'anglès Fonix del nivell 4t i Ingrid Szabo 3a en el nivell 
de 3r.  http://www.balears.concurs-angles.info/

S'han convocat, per als alumnes d’educació secundària obligatòria, els premis a l’esforç i al rendiment acadèmic. 
http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/abr16/30.pdf 

S'han convocat els premis al rendiment acadèmic excel·lent i els premis extraordinaris de batxillerat. 
http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/abr16/31.pdf 

Dilluns 13 de juny celebrarem la graduació dels alumnes de 2n de Batxillerat a les 20 h

Divendres 17 de juny celebrarem la graduació dels alumnes de 4t d'ESO i el tradicional sopar a la fresca organitzat per 
l'AMIPA. També a partir de les 20 hores.

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/

“El zapato que va bien a una persona es estrecho para otra: no hay receta de la vida que vaya bien para todos”  Carl Gustav Jung



En el blog d’activitats extraescolars podeu trobar informació de les activitats i les fotografies. http://activitats-
madina.blogspot.com.es/ 

Els alumnes de 4t d'ESO han estat guanyadors de Balears del projecte Euroscola2016. Dimecres 25 de maig han es -
tat rebuts i felicitats pel batle de Palma, José Hila.

http://euroscolamadina.blogspot.com.es/        http://activitatsmadina.blogspot.com.es/search/label/Euroscola

ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

Ja tenim el guanyadors el concurs de microrelats: Ana Sánchez de primer d'ESO D, Virgniz Márquez de quart D a les
categories d'ESO i Toni Colom (B1B), Maite Nieto (B1C) i Cristina Gil (B1C) a la categoria de Batxillerat. Enhorabona a
tots.    http://activitatsmadina.blogspot.com.es/search/label/Concurs%20microrelats

L'equip femení de handbol del nostre centre ha quedat segon en la lliga escolar i tercer en el Campionat de
Balears celebrat al port d'Alcúdia . Enhorabona al·lotes i enhorabona a l'entrenadora!

Enhorabona a Carla Torlashi que ha guanyat el  3r premi de pintura de l'IES Josep Ma. Llompart i  a Lluis Garcia
que ha tret la menció especial. Enhorabona també a la professora Henar Jimenez! https://twitter.com/IESMadina/sta-
tus/736173284442681344

El divendres 20 de maig  al  Teatre Catalina Valls vàrem poder gaudir de  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.  Hi varen assistir els tercers d'ESO i els alumnes de segon. 

El passat 28 d'abril varem treure la classe de música al carrer  sumant-nos així a  una iniciativa estatal anomenada
Musiqueando.  Podeu  veure  un  magnífic  reportatge  fet  per  Henar  Jiménez  al  blog  d'extraescolars
http://activitatsmadina.blogspot.com.es/search/label/Musiqueando

Els alumnes de religió han realitzat una sortida pels tres santuaris  sumant-se així a la celebració de l'any lul·lià.
http://activitatsmadina.blogspot.com.es/search/label/Tres%20santuaris

El  Cor Jove Madina Mayurqa (activitat extraescolar) va participar en la interpretació  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. 
Encara  podeu  visitar  l'exposició  Paraules  amb  arrels un  material  que  mostra  les  arrels  i  la  història  d'una
seixantena de paraules ben nostres.  http://activitatsmadina.blogspot.com.es/search/label/Paraules%20amb%20arrels

Dijous dia  2 de juny els alumnes de 1r B i 1r D de batxiller s'adheriran a la celebració de l'any Ramon Llull amb
la'activitat Entre el cel i la terra:L'Arxiduc i Ramon Llull

Dimecres 15 de  juny els  alumnes  de  primer de  Batxillerat  tendran una jornada esportiva a la  Platja  de Palma,
organitzada per la professora Immaculada Darder i acompanyats pels seus tutors.
Dimarts 21 de juny els primer i segons d'ESO faran una sortida a la platja com a activitat de final de curs.

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
El dimecres11 de maig, és va realitzar la xerrada per a families: el consum d’alcohol i drogues a l’adolescència. 
http://amipamadina.org/ El dia 30 és va celebrar l'assemblea de l'AMIPA on hi assistiren molts pares i mares per col·laborar amb el
centre en el reciclatge de llibres. Si no poguereu venir encara podeu col·laborar-hi. Posa't  en contacte

“El zapato que va bien a una persona es estrecho para otra: no hay receta de la vida que vaya bien para todos”  Carl Gustav Jung


