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Circular informativa per als membres de la comunitat educativa de l'IES Madina 
Mayurqa, de periodicitat mensual, on us informem de tot allò que passa a 

l'institut i que pot ser del vostre interès. 

 

   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS      

 El dia 5 de febrer es publicaren les qualificacions corresponents a la 2a avaluació de seguiment que 
poguéreu consultar al GESTIB, mitjançant el vostre usuari i contrasenya de família. Us recordem que els 
dies 9,10,11 i 12 de març es realitzaran les juntes de la 2a avaluació. 

 

 El proper dia 18 de març està prevista una hora, de 14 a 15h, per atendre pares i mares en 
relació als resultats de la 2a avaluació. 

 

 Podeu consultar el Calendari de pendents a l’apartat de novetats de la web del centre.  

 Hem ampliat l’apartat d’informació dels departaments Hi podeu consultar a la pàgina web la progra-
mació, els criteris de qualificació i altres apartats d’interès de cada departament. 

 

 Un any més, ens hem inscrit en el #29 EncontreTeatre en català a l’Ensenyament Secundari. Serà dia 6 
i 7 d’abril a Andratx. 

 

 A la web d’Orientació trobareu informació d’interès sobre itineraris: beques, oferta educativa 
2019-20, paràmetres de ponderació de la UIB i tota la FP. El programa de versió online  “Orienta” 

 

El passat 13 de febrer un total de sis alumnes de 2n de Batx. van participar a la XIVa edició de l'Olimpí-

ada de Geografia a la UIB. Hi anaren acompanyats per J.Amengual. El nostre alumne Marcos ALI-
QUE CARRETERO, de 2n BTX-C, ha guanyat el PRIMER PREMI (i que el nostre centre ha que-
dat en tercer lloc (Marcos ALIQUE CARRETERO, Lucía GINARD ROBLES, Enrique PERPIÑÁN 
COLL,Gerard DÍAZ FERRIOL, Mariano PIERI GÓMEZ, Carme VIDAL CORTÈS.) 

 El dia 21 de febrer celebràrem el Carnestoltes amb molta participació i l’AMIPA lliurà els premis. Aquí 
podeu veure la galería fotográfica.  A la categoria individual va guanyar na D.Maslenyk, a la de parelles 
en G.Beltrán i na C.Pérez. La comparsa guanyadora va ser per al grup de 1rESO D. 

 

 Consulta les bases del concurs: "Portada agenda escolar 2020-21". Esperem com cada any les vostres 
creacions artístiques. 

 

 Hem iniciat la campanya de "Taps recollida solidària". Petits gestos que sumen, amb molta participació.  

 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 

 

 Els dies 3, 19, 26 de març i 2 d’abril alguns pares i mares, professors/es i personal no docent realitza-
rem el curs “Dissenyant entorns sociocomunitaris: Educació emocional” amb els objectius de 
crear vincles, generar espais compartits de comunicació i millorar el pla de convivència. 
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AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Com a part del curs «Cos i gènere» en què participen dues professores del Madina, professionals d’Es Ba-
luard i de l’Esadib van organitzar diverses activitats (els dies 4, 10 i 25 de febrer) adreçades a 4t d’ESO C. 

Els alumnes que han participat a l'intercanvi familiar amb alumnes d'un institut d'Holanda van fer 
una sortida conjunta per visitar Palma, Ciutat Jardí i el Palma Aquarium. Es va fer els dies 17, 18 i 19 de fe-
brer i va ser una activitat organitzada pel Dep. d'Anglès. 

El professor de Religió se’n va endur (els dies 11 i 14 de febrer) els alumnes de 2n cicle d’ESO i Batxillerat a 
conèixer el Monestir de Lluc i els seus voltants. 

Com a activitat del Programa de Coeducació, el passat 12 de febrer dos grups d’Arts Escèniques van 
participar en un taller de sensibilització sobre temàtica LGTBI. 

Al llarg d'aquest mes, el Dep. d'Orientació ha fet unes xerrades a tots els grups de 4t d'ESO per informar-los 
de la FPB i dels cicles formatius de Grau Mitjà. Se n'ha encarregat l’orientadora Laura López. 

El passat 21 de febrer alguns alumnes de 1r i 2n de Batxillerat participaren a la VIa Olimpíada de Filoso-
fia, que se celebrà a la UIB. Hi anaren acompanyats per J.C. Alzamora. Així mateix, alguns alumnes de 4t 
d'ESO participaren a la Miniolimpíada. 

El 19 de febrer els 4ts d'ESO anaren a la Sala Rívoli a veure la pel·lícula 1917. Activitat organitzada pel 
Departament de Geografia i Història. 

Els 1rs de Batxillerat van fer un taller de la DGT sobre els efectes de l'alcohol i les drogues en la 
conducció i en les activitats de la vida diària. Activitat organitzada pel Dep. d'Orientació. 

El Dep. de Música va organitzar, per als 1rs d'ESO, una sortida al Conservatori per sentir un concert 
pedagògic, amb la finalitat d'entendre el gènere musical de l'òpera. És una activitat del programa Viu la 
Cultura.   
Els 2ns d'ESO A i C van fer un taller sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere, a càrrec de l'Associa-
ció Ben Amics i PalmaEduca. Activitat organitzada pel Dep.d'Orientació. Està previst fer-la a tots els grups.   

També s'han fet xerrades informatives als 2ns de Batxillerat sobre els estudis que podran fer en un futur 
molt proper a la UIB.    És una activitat que es diu “ Directe a la Universitat” del programa Seràs UIB i 
organitzada pel Dep.d'Orientació. 

El grup de 3r ESO B va visitar, dia 24 de febrer, les principals institucions de Palma (Ajuntament, Consell 
Insular i Parlament). És una sortida organitzada pel Dep. de Geografia i Història i està previst realitzar-la 
amb tots els grups. 

El passat 26 de febrer  un dels grups d'Arts Escèniques de 4t d'ESO, van anar a l'IES de Marratxí per fer una 
posada en comú dels textos que treballen del projecte Ficcions. Activitat organitzada per Lena Serra. 

 
 
 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMIPA)  

 

L’AMIPA du a terme una tasca imprescindible de representació dels pares i mares i 
d’interlocució amb l’equip directiu i amb l’administració. 

 

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 organit-
za l’AMIPA juntament amb la UIB i el nostre institut.  

Escola de pares i mares: darrera xerrada  “ Com acompanyar petits i grans en un procés de dol” 

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

 

Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber” 
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