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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS   

El 4 de desembre es va fer la Jornada de portes obertes per atendre les famílies i intercanviar informa-

ció sobre els resultats acadèmics dels fills a la primera avaluació. 

Continuam amb el Programa escolar de consum de fruita i llet. El tercer lliurament de iogurts es va fer 

el 12 de desembre. 

Dia 11 es va fer un acte a la Biblioteca del centre on vam presentar i intercanviar experiències sobre el 

Projecte APS amb altres centres. Hi van assistir la consellera de Territori del Consell de Mallorca, el 

conseller d'Educació i altres autoritats. 

L’AMIPA ha adquirit per al centre un escenari portàtil de 24 metres quadrats. Moltes gràcies! 

El dimecres 18 es lliuraren els premis del tradicional Concurs de Postals nadalenques. Els guanyadors 

són Rocio Pesquero de 2n A, Claudia Alcaraz de 3rA i Dariya Maslenik de 3rB.  

El mes de gener iniciarem el Programa d'Acompanyament Escolar fins al mes de juny. Seran tres grups 

d’alumnes d’ESO. 

Hem de destacar la feina de milers de docents i alumnes per preservar i millorar el patrimoni de la Serra 

de Tramuntana. Hem rebut el premi estatal d'Aprenentatge Servei de Medi Ambient que s'ha lliurat a 

Pamplona, juntament amb 36 centres que participen al programa. 

Hem realitzat el simulacre d’evacuació i emergències sense incidències. Hem sortit en 3’00 minuts. 

La biblioteca Eduteca  ha estat actualitzada i tenim nous títols que t'estan esperant. Punxa en el següent 

enllaç per accedir a la biblioteca digital i gaudir dels nous títols disponibles edute-

ca.biblioescolaib.cat/opac 

 

57alumnes de 1r i 2n  d'ESO participen a la Campanya “Sigues un superheroi” duent la seva carmanyo-

la. "Sumant els petits gestos farem passes de gegant". Dues entrades de cinema per a la superheroïna núm 

38! 

Els notres alumnes s’han inscrit al programa MENTORiment, que  inicia la 3a edició i que es fa en els 

tallers que s'organitzen @EDUNIB i @UIB el divendres horabaixa. 

Hem estat guardonats a la 16a edició del Programa EcoCentres Ambientals 

 

http://www.iesmadinamayurqa.net/
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/Programacions/2019-20/Pla-accio-tutorial-2019-20.pdf
https://twitter.com/EDUN_IB/status/1204758602793263110
https://twitter.com/ConselldeMca/status/1204729784095387648
http://weib.caib.es/Documentacio/programa_acompanyament_escolar/inici1920_.htm
https://twitter.com/SdeTramuntana/status/1205473182695727104
https://twitter.com/IESMadina/status/1205064503169310720
http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac/#index
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/mediambient/curs/curs-201920/superheroi
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/depdorientacio/serveis
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/mediambient/curs/curs-201920


AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Durant la primera setmana de desembre s'han continuat realitzant les xerrades organitzades per P.Robles, des de 

la Comissió mediambiental, sobre com realitzar una ecoauditoria de medi ambient amb els alumnes de 3r 

d'ESO. 

El 9 de desembre, na Paula Fiol presentà un documental a 1r d'ESO sobre maltractament infantil, emmarcat 

dins les activitats que durant el mes de novembre i desembre la Comissió de Coeducació ha preparat.  

El dia 20 els alumnes del Batxillerat científic van   

visitar la Seu per descobrir-hi la trigonometria que s'hi amaga. Activitat organitzada pel Dep.de 

Matemàtiques. 

Durant la segona setmana de desembre la Comissió de Mediambient va organitzar xerrades a 4t d'ESO sobre el 

cicle de l'aigua,  activitat d'EMAYA. 

Dia 12, els alumnes de 4t d'ESO van preparar un berenar nadalenc per recaptar fons per al viatge d'estudis. 

Acivitat organitzada pel Dep. d'Extraescolars.   

El 13 de desembre el grup de 3r d'ESO E va participar en una jornada lúdico-divulgativa sobre el canvi cli-

màtic, organitzada per l'Ajuntament de Palma. L'alumna Alba Bermúdez va ser l'encarregada de llegir el 

manifest preparat per tot el grup i per la seva professora E.Sánchez. 

Els primers i segons d'ESO que fan Religió van fer una visita nadalenca als betlems muntats a diferents llocs 

de  la ciutat. 

Els 2ns de Batx.van veure, al poliesportiu del centre, l'obra de teatre Crónica de una despedida, de la compa-

nyia Teatre de Vellut. Activitat organitzada pel Dep. de Llengua castellana. 

El 17 de desembre, com a activitat APS, el 1r d'ESO C anà a la Llar d'Ancians a cantar nadales i fer torrons. 

Activitat del Dep.de Música i de la Coordinació APS. 

Els 3rs d'ESO assistiren dia 17 a la Mostra de Cinema de Diversitat Afectiva, a Es Baluard de Palma. Activi-

tat sobre coeducació i convivència organitzada pel Dep.d'Orientació. Dia 19 hi van anar els 4ts d'ESO i 1rs de 

Batx. 

Na S.Pastor, des del Club de Lectura del centre, va organitzar una tertúlia per a 1r de Batxillerat al voltant de 

l'obra El lector de B.Schelink.   

El dia 18, els alumnes de 3r i 4t d'ESO de Música i del Cor del Madina celebraren les festes cantant nadales, 

de la mà de Jeroni Alenyar, al vestíbul del centre. 

El dia 19 els alumnes de 2n d'ESO van fer una excursió amb els seus tutors per la Serra de Tramuntana (Sa 

volta des General). 

J.Alenyar i L.Llull, el dia 19, dirigiren els alumnes de 1r d'ESO i els del Cor, que interpretaren cançons nada-

lenques al Poliesportiu del centre. 

I per acabar el primer trimestre, els 3rs i 4ts d'ESO dia 20 anaren al CineCiutat a veure Yesterday, pel·lícula en 

anglès. Activitat organitzada pel Dep. d'Anglès. 

I, a hores d'ara, s'han recaptat 455 quilos de menjar i altres productes de la mitja Tona Solidària! 

 
 

 

 

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 animem a associar-vos-hi i a 
participar en les seves reunions, el darrer dilluns de cada mes a les 20.00h a la 
biblioteca de l’ institut. 

 

Web: https://sites.google.com/view/amipamadinamayurqa/  - 
 Correu electrònic: amipamadinamayurqa@gmail.com 

 

A la pàgina web de l’AMIPA properament podreu trobar informació sobre les activitats  de l’Escola de Pares i Mares que organitza 
l’AMIPA juntament amb la UIB i el nostre institut.  

Assemblea AMIPA : Darrer dilluns de cada mes a les 20:00h. QUEDAU TOTS CONVIDATS 

 

Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber” 

https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/extraescolars/activitats-19-20
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/extraescolars/activitats-19-20
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/extraescolars/activitats-19-20
https://twitter.com/EDUN_IB/status/1205539805427326976
https://twitter.com/EDUN_IB/status/1205539805427326976
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/extraescolars/activitats-19-20
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/extraescolars/activitats-19-20
https://tintabiblioteca.wordpress.com/
https://sites.google.com/view/amipamadinamayurqa/
https://tintabiblioteca.wordpress.com/la-poesia-de-la-setmana/

