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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.
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Oberta la convocatòria del Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) 2019/20 que s'iniciarà el mes
de gener fins al mes de juny.
Enhorabona als alumnes Irene Ferrer, Mario Martínez, Ferran Miró, Esther Prada i Núria Rodríguez pel premi a l'esforç i a l'excel·lència en el rendiment acadèmic a l'etapa d'ESO. L'acte es va celebrar el dia 12
de novembre al Palau de Congressos amb les autoritats illenques.
Concurs de postals nadalenques. Un any més convocam el concurs de postals, que es podran lliurar
fins dia 16 de desembre. Els tres guanyadors rebran premis econòmics atorgats per l'APIMA.
Programa escolar de consum de fruita i llet. Per tal de conscienciar els joves perquè consumeixin productes sans, l'empresa de iogurts ens durà, durant deu setmanes, aquest producte lacti per berenar en
temps de l'esplai. La campanya durarà fins el mes de març i està finançada per la UE.
Dia Mundial de la Filosofia. Per celebrar aquest dia els alumnes de 4t d'ESO de l'optativa de Filosofia
van presentar uns cartells amb una sèrie de preguntes per tal de fomentar el diàleg i la reflexió. Tots els qui
volien podien donar les seves respostes personals.
Mitja tona solidària. Ja està en marxa la 6a campanya solidària de Nadal per recaptar aliments i
altres productes de primera necessitat. Els 500 kg que volem aconseguir es destinaran a Aldeas

Infantiles SOS.

Les dates de les juntes de la 1a avaluació del 25 al 28 de novembre. Recordeu que podeu consultar
les qualificacions a la web famílies del Gestib. El dimecres 4 de desembre tindrem la sessió post avaluació per a consultes i dubtes del les famílies.
El centre es va adherir als actes que més d'un centenar de centres de les Illes van realitzar en el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Els alumnes de 4t van llegir un manifest i feren
una performance de sensibilització a favor de la igualtat i per a la prevenció de la violència masclista. I el
Lliurament de premis als guanyadors dels cartells: Aina Arrom de 2n d'ESO A (1r premi), Dariya Mastenyk i Luna C.Garcia de 3r d'ESO B (2n premi) i Nerea López de 1r d'ESO A (3r premi). Actes realitzats
amb cançons i música de fons de la Coral de l'institut.
A la web del departament d'Orientació trobareu la informació del Canal prioritari de l'AEPD per
comunicar la difusió il·lícita de contingut sensible i sol·licitar-ne la seva retirada, es pretén oferir una resposta ràpida en situacions excepcionalment delicades.

Un bon grapat de professors ja han iniciat aquests cursos de formació : Coeducació als centres
educatius RCP ús del desfibriLlador, Cos i genère, APS Serra de Tramuntana.
Berenar de tardor. Els alumnes de 4t van organitzar un berenar, dolç i salat, en temps de l'esplai per celebrar la nova estació i recaptar fons per al viatge d'estudis a Berlín, que es farà del 21 al 24 d'abril.
Impressora 3D. La impressió 3D ha arribat al centre. El Dep. De Tecnologia ha fet les primeres proves, tot
esperant que els alumnes facin projectes engrescadors.
I ja tenim les obres de la 2a edició del programa Ficcions que organitza el Teatre Principal aquest curs
2019/20. Els nostres alumnes d'Arts Escèniques de 4t d'ESO decidiran si els agraden alguna d'aquestes tres
obres proposades i en faran un muntatge teatral.
El passat 7 de novembre es va fer un taller adreçat als alumnes de 1r d'ESO i dirigit per Pilar Negredo com
a preparació per a participar en el concurs fotogràfic FOTO JOVE PALMA 2020.
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Com cada any participam en el Recull de Literatura Jove. Palma 2020. Dia 30 de novembre els membres
del Dep.de Ll.Catalana ja hauran fet la tria dels millors textos poètics, teatrals o narratius elaborats pels
nostres alumnes.
Alguns grups de 1r i 2n d'ESO ja han assistit a les primeres sessions sobre resolució de conflictes
impartides per membres del Dep. D'Orientació, dins el Pla d'Acció tutorial. Per altra banda, tots els grups
de 1r d'ESO han participat a les xerrades que a través de PalmaEduca s'han dut a terme sobre Conducta
positiva a les xarxes socials.
L'11 de novembre el grup Centimets Teatre va representar en el pati del Madina l'obra Emma i el pinzell
adreçada als 4ts d'ESO i emmarcada dins les activitats que la Comissió de Coeducació ha organitzat per
lluitar contra la violència de gènere.
Marisol Ramírez vengué al centre dia 14 de novembre per impartir la conferència Autoria i feminisme,
adreçada a 1r de Batx.C i D. Activitat de la Comissió de Coeducació.
El grup de 4t d'ESO C participà en un Slam Poetry al Baluard, una activitat de creació poètica. Activitat organitzada pel Dep.de Ll.Catalana.
Aurora Jhardi va venir al centre el passat 18 de novembre per parlar sobre micromasclisme als grups de 3r
d'ESO. Activitat organitzada per la Comissió de Coeducació.
El 28 de novembre Susanna Moll farà una xerrada als alumnes de 1r de Batx.A i B sobre Esport i feminisme. Activitat organitzada per la Comissió de Coeducació.
I per acabar el mes, la coordinadora mediambiental organitzarà una xerrada per a 3r d'ESO B, a través del
GRAM, de com fer una ecoauditoria de medi ambient.
Els alumnes de 2n i 3r d'ESO han realitzat aquest mes de novembre els Tallers d'Electricitat i Reaccions
químiques i els Tallers de so i acústica al Caixa-Fòrum.

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 El dia 20 de novembre s'organitzà la xerrada: "Seguretat a internet i a les xarxes"
Assemblea AMIPA : Darrer dilluns de cada mes a les 20:00h. QUEDAU TOTS CONVIDATS
Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”

