INFORMATIU GROC
[desembre 2018]
Activitats complementàries i extraescolars, primer trimestre
•

Xerrada cultural en Anglès. 1r. ESO. Departament de Llengües Estrangeres.

•

Cursa d'orientació. 4t. ESO. Departament Educació Física.

•

Xerrades projecte ICAPE. CFGM. Departament d'Informàtica i Departament d'Orientació.

•

Sortides de tutoria a Sineu. 1r. ESO. Departament d'Orientació.

•

Recital poètic – musical Josep Maria Llompart. 2n. Batxillerat. Departament de Llengua Catalana

•

Visita a l'hospital d'Inca. 1r. Batxillerat. Alumnat Biologia. Departament de Biologia.

•

Xerrades sobre control de l'ansietat i organització del temps. 1r. Batxillerat. Departament d'Orientació.

•

Xerrades ICAPE projecte Vicenç Ferrer. 4t. ESO. Alumnat Economia. Dep. d'Economia.

•

Visita al taller arqueològic de Son Fornés. 1r. ESO. Departament de Geografia i Història.

•

Projecte Erasmus. Viatge a Romania. 3r. ESO. Coordinació Erasmus i Dep. Geografia i Història.

•

Projecte Erasmus Ashington Visita de l'alumnat anglès. Coordinació Erasmus i Dep. Anglès.

•

Camp d'Aprenentatge d'Orient. 1r. ESO. Departament de Biologia.

•

Tallers Igualtat de Gènere. 4t. ESO. Coordinació de Coeducació.

•

Visita a la Fira Unitour. 2n. Batxillerat. Departament d'Orientació.

•

Celebració del Dia Internacional contra la violència de gènere. Activitats de còmic i literatura a la biblioteca del
centre. 2n. ESO. Coordinació de coeducació.

•

Celebració del Dia Internacional contra la violència de gènere. Tot l'alumnat. Coordinació de coeducació.

•

Visita de l'alumnat mediador a les tutories, explicació i necessitat del servei de mediació. Tot l'alumnat d'ESO.

•

Taller de rap en llengua catalana. Alumnat de 3r. ESO. Departament de Llengua Catalana.

•

Xerrades del servei de prevenció de riscs laborals i del servei de mediació. Alumnes nous al centre.

•

Investigació de la UIB amb l'alumnat d'Educació Secundària: el mite de l'amor romàntic. 3r. ESO A.

•

Taller Suma't. Promoció dels esports minoritaris. 1r. Batxillerat. Departament d'Educació Física.

•

Contacontes africà. Contes en valors. 1r. ESO. Departament de Llengua Castellana.

•

Xerrades Sanitat Forestal. 4t. ESO. Comissió ambiental.

•

Taller detectius ambientals. 1r. ESO. Comissió ambiental.

•

Xerrada recuperació fauna salvatge. 1r. Batxillerat. Comissió ambiental.

•

Taller Trivifems. 2n. ESO. Comissió ambiental.

•

Participació a l’Estudi pilot a l’entorn de les percepcions de les violències masclistes i la igualtat. 3r ESO, IBDona i tutoria.

Solidaritat
◦

Hem recollit oli, sucre, llet i torró fins el 13 de desembre i n’hem fet donació a Càritas

◦

Xocolatada solidària: divendres 21 de desembre: La Marató de TV3, «investigació càncer» (Activitat
organitzada per l’AMIPA)

Bandeta
Alumnat i professorat, formen part de la banda de música de l’institut, que actuarà a la xocolatada solidària de divendres
i també per la celebració de Sant Antoni.

Fons de llibres
El 72% dels alumnes d’ESO formen part d’aquest programa

Berenar de fruita (FOGAIBA)
Els nostres alumnes podran gaudir del programa «berenar de fruita a les escoles» tots els dimecres a partir del 23 de
gener i fins el 10 d'abril. Agraïm a la Conselleria de Medi Ambient, agricultura i pesca aquesta iniciativa que el curs
passat va ser molt ben valorada pels alumnes.

Fons de llibres
El 72% dels alumnes d’ESO formen part d’aquest programa

Exposicions al HALL:
•

L'educació a Nicaragua. En col·laboració amb el Fons Mallorquí de Solidaritat. Comissió de solidaritat.

•

Exposició de treballs de l'alumnat d'Educació Plàstica i Visual.

•

Exposició de treballs de l'alumnat d'Alemany.

•

Exposició “Art al centre”

•

Dinamització lingüística: representació i recuperació de frases fetes en llengua catalana.

•

Panells permanents: coeducació, comissió ambiental

Alumnes en pràctiques
Aquest curs l'IES Sineu acull 3 alumnes en pràctiques del Màster de Formació del Professorat de Geografia i Història,
de Matemàtiques i de Física i Química.

Auxiliars de conversa
Des de l'octubre tenim amb nosaltres dues auxiliars de conversa., una de llengua anglesa i una d'alemany

EOIEs
Els darrers quinze dies de desembre alumnes de 4t ESO i 1r batxillerat han fet les primeres proves per treure’s el nivell
A2 i B1 d’anglès.

Paper d'alumini
Us agrairem que NO utilitzeu aquest material altament contaminant per embolicar els berenars dels vostres fills/es;
podem fer servir altres opcions més barates i respectuoses.

ICAPE
Els alumnes de 4t d’ESO que estudien Economia i els alumnes de Cicle Formatiu participen en el programa ICAPE.
Aquesta setmana comencen les activitats per ajudar a la ONG Vicent Ferrer.

Patis
Gran èxit de participació a les activitats de pati: futbet i bàsquet, bibliopati, ball de bot i scrable.
Aquesta darrera setmana a l'hora del pati hi ha botigueta solidària.

Dies festius
La pausa de Nadal comença el 22 de desembre i el primer dia de classe serà el dilluns 7 de gener.
El dia de Sant Antoni (dijous, 17 de gener) és festa local a Sineu i per tant no hi haurà classe.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
SALUT, MOLTS D'ANYS i BONES FESTES!!!!

