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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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Fins al 5 de febrer els alumnes inscrits en el Programa EOI han de fer la matrícula telemàticament. Trobareu les instruccions a la web del centre.
Podeu consultar el Calendari de pendents a l’apartat de novetats de la web del centre.
Hem ampliat l’apartat d’informació dels departaments del centre. Hi podeu consultar la programació, els criteris de qualificació i altres apartats d’interès de cada departament.
Participem un any més en el Programa de Centres Ecoambientals de les Illes Balears.
El dimecres 23 de gener celebràrem la Torrada de Sant Antoni i Sant Sebastià al pati de
l’institut, organitzada per l’AMIPA del centre.
A la web del Projecte APS podeu consultar les accions que els diferents departaments han proposat per al curs 2018-19.
Per fomentar hàbits saludables aquest mes hem rebut fruita de temporada, de pagesos
locals, subministrada per "Fogaiba". Durant el primer i segon esplai hem assaborit clement ines, pomes i raïm. A veure què ens duran aquest proper dijous...
En el blog de teatre podeu veure les darreres activitats de teatre organitzades en el mes de
desembre: "Crónica de una despedida" i “Conte de Nadal”
Aquest mes en el bloc de Paperum s’han publicat els articles: Celebrem Sant Antoni, A scavenger Hunt in Palma, Què són els "codis secrets"..? Anam a reforestar el bosc!
Un any més, ens hem inscrit en el #28 EncontreTeatre en català a l’Ensenyament Secundari.
A la web d’Orientació trobaràs informació d’interès sobre itineraris: beques, oferta educativa
2018-19, paràmetres de ponderació de la UIB, tot FP. Acabem d’afegir-hi el programa de versió
online “Orienta”
La setmana del 25 al 29 de març rebrem la visita del companys del Projecte Erasmus+ “Outdoor
Learning Real Learning! Ens visitaran 24 alumnes i els seus professors/es que compartiran la
vida escolar i familiar amb els nostres alumnes de 3r d’ESO.
Estam acabant de planificar la sortida a Grècia, on viatjaran els alumnes del projecte Erasmus+
Stop ESL! Start interdisciplinary.

El nostre institut ha començat enguany un intercanvi epistolar amb el liceu La Bòrda Bassa
(Castres) i el col·legi Las Portanèlas (Lautrec). Aquest projecte es basa en la intercomprensió
entre les dues llengües pròpies. El projecte afecta vint-i-tres estudiants occitans i trenta-cinc de
mallorquins. Els del Madina Mayurqa, de 2n d’ESO i de 1r de batxillerat, hi participen
voluntàriament a la matèria de Català. Ben segur que en traurem bons fruits!
A l’apartat Mediterranean Recipes Madina Chefs, podeu visionar els vídeos dels alumnes de
batxillerat on ens expliquen com fer: burballes, coca de trampó, oil biscuit with sobrassada, gaspatxo, espagueti,...
Llegiu les propostes de poesia que setmanalment ens suggereix la Biblioteca Manuela Barber
al blog “Tinta”
A
ACCTTIIV
VIITTA
ATTSS D
DEELL CCEEN
NTTR
REE

Els alumnes de 3r d’ESO han realitzat durant aquest mes el “Taller d’electricitat i de reaccions
químiques del CaixaForum”, organitzat pel Departament de Física i Química i de Tecnologia .
Professionals de la policia nacional han impartit el “Taller de les xarxes socials i el ciberbullying” a tots els grups de 1r i 2n d'ESO.
El Departament de Medi Ambient ha organitzat l’activitat “El cicle de l’aigua” adreçada a
l’alumnat de 4t ESO; s’ha tractat el consum d’aigua a Palma, l’origen, el tractament, i el destí de
les aigües residuals.
El dia 11 de de gener el Departament de Tecnologia ha realitzat una activitat prèvia a la visita
a TIRME adreçada a l’alumnat de 2n ESO. Aquest mateix mes els alumnes han fet la visita al
Parc de tecnologies ambientals i de reciclatge.
El divendres dia 25 de gener els alumnes de 1rd’ESO C i D, en el marc del Projecte
Aprenentatge Servei han reforestat plantes autòctones al Castell de Bellver per millorar la
relació de les persones amb els boscos.
“Agon! La competició a l'antiga Grècia”, és la visita dinamitzada al CaixaForum del programa
Educacaixa, organitzat pel Departament de Geografia i Història. És una activitat que han realitzat
els alumnes de 1r d’ESO la darrera setmana de gener.
El percussionista Toni Amengual ens proposa el “Taller de percussió corporal”, un taller adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO i que té com a objectiu desenvolupar el sentit del ritme, la coordinació
i la musicalitat mitjançant jocs rítmics i exercicis progressius de percussió corporal.
La preservació de la posidònia oceànica és important per al manteniment dels ecosistemes marins
de les Illes Balears. L’Aula de la Mar en ofereix un any més el “Taller de Posidònia” adreçat a
l’alumnat de 3r d'ESO D.
Els alumnes de 2n d’ESO i la seva professora de Llengua Castellana Glòria Estarellas han exposat
les seves creacions artístiques i literàries entorn del llibres de lectura Alicia en el país de las
maravillas i Caperucita en Manhattan
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.
Web: https://sites.google.com/view/amipamadinamayurqa/ Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net
El dia 29 de desembre es va impartir la xerrada: Per què el meu fill filla no es comporta bé i com podem millorar-ho , a
càrrec de Mateu Servera, professor de la UIB.
Assemblea AMIPA : Propera reunió de l’AMIPA dia 25 de febrer a les 20,00h a l’IESe:00 h al IES

Llegiu poesia a la biblioteca “Manuela Barber”

