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Circular informativa per a pares i mares i alumnat de 
l'IES Madina Mayurqa, de periodicitat mensual, on us 

informarem de tot allò que passa a l'institut i que 
pugui ser del vostre interès. 

Subscripcions 

Si voleu rebre aquesta circular per correu electrònic us podeu subscriure a l'enllaç següent: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/circular/subscripcio.html 

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS   

Reunió de pares i mares per al viatge de 2n d'ESO a la neu, dilluns dia 18 de gener a les 20.00 
hores. 

Reunió de pares i mares per al viatge de 1r de Batxillerat a Lisboa, dijous dia 18 de febrer a les 
20.00 hores. 

Convocatòria d'ajudes de transport escolar. Termini de sol�licitud fins al dia 21 de gener. Per a més 
informació adreçau-vos a la secretaria de l'institut o al tutor/a del grup. 

A partir de l'11 de gener els alumnes de Batxillerat menors d'edat no podran sortir del centre als 
esplais ni si falta un professor a les darreres hores de classe si els pares i mares no ho heu autoritzat per 
escrit. 

Us recordam que la Consulta jove és un servei que s'ofereix gratuitament al nostre centre per a tot 
l’alumnat, cada dimecres de 12.55 a 14.05 per part del Servei de Salut de s’Escorxador. 

Així mateix, us recordam que cada dimecres de 15.30 hores a 18.30 hores una de les 
orientadores de l'institut està a la vostra disposició per assessorar-vos, prèvia cita. 

Després de les gestions realitzades en col�laboració amb l'APIMA de l'institut està previst que en un plaç 
relativament breu es doni una solució al problema de les instal�lacions del centre. En aquest 
sentit, pròximament rebrem la visita del Conseller d'Educació i Cultura, Sr. Bartomeu Llinàs, i de la 
Directora General de Planificació i Centres, Sra. Elvira Badia. 

Aquest mes de gener està previst que la Conselleria d'Educació i Cultura doti el centre amb 25 
ordinadors portàtils per dur a terme un projecte intensiu d'utilització de les TIC a l'aula per a 
algunes assignatures de primer d'ESO. L'institut instal�larà una xarxa WIFI de connexió a internet sense 
fils que arribarà a totes les dependències del centre. 

El servei de mediació escolar ja té logotip! El podeu veure a la web de l’institut. 

El grup de teatre per a 1r i 2n d'ESO es reuneix cada dimarts de 15 a 17 hores, amb el professor 
Carles Pujols. Si estau interessats demanau més informació a secretaria o a la professora Lena Serra. 

Trobareu el reportatge fotogràfic de les activitats de Nadal a la pàgina web de l'institut: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/nadal/nadal09.html 



"L'ignorant afirma, el savi dubta i reflexiona" (Aristòtil) 

Us recordam que disposam d'una aula virtual d'orientació per a alumnat i pares i mares de 2n de 
Batxillerat, a l'adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/moodle/, on podeu, juntament amb 
els vostres fills, sol�licitar informació o resoldre dubtes. 

Amb el qüestionari que hem passat recentment a l'alumnat i pares i mares hem iniciat la recollida 
d'informació per a la revisió del projecte educatiu del centre (PEC). Us informarem dels resultats en 
la propera circular. 

 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El passat dia 10 de desembre el periodista i delegat del diari “El País” a Balears, Andreu 
Manresa, visità l’institut i impartí una xerrada sobre “La professió de periodista” a l'alumnat de 2n de 
batxillerat. 

El passat dia 21 de desembre l'escriptor menorquí Sr. Ponç Ponç visità l'institut i impartí una 
xerrada a l'alumnat del nostre centre. 

El 22 de desembre el Servei d’Informació de la UIB va dur a terme una xerrada d’orientació sobre 
l’Accés a la Universitat. 

Desfilada de l'alumnat de 1r de Batxillerat, pro-viatge d'estudis, el divendres dia 15 de gener a les 
20.00 hores al Palma Arena. Venda d’entrades a càrrec de l’alumnat de 1r de Batxillerat. Preu venda 
anticipada: 8€ (a la porta 10€) 

Programa de suport individualitzat per a alumnat d'ESO que ha hagut de repetir curs. Per a més 
informació, parlau amb el tutor o tutora del grup. 

 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

Torrada de Sant Sebastià i Sant Antoni, organitzada per l'APIMA, el dia 22 de gener a partir de les 
14.00 hores al pati de l'institut. Venda de tickets a consergeria fins al dia 18. 

El passat dia 17 de desembre l’APIMA va organitzar una xerrada informativa sobre “Resolució de 
conflictes” a càrrec del Sr. Sebastià Barceló Castillo. 

Recordau que podeu contactar amb la junta directiva de l’APIMA a l’adreça de correu electrònic 
apima@iesmadinamayurqa.net i que us necessitam a tots. Feis-vos socis!. 

 

 

CCCOOONNNSSSEEELLLLLLSSS   III   RRREEECCCOOOMMMAAANNNAAACCCIIIOOONNNSSS   

Recordau que a la pàgina web del centre disposau de tota la informació relativa al funcionament de 
l’institut: horaris, consulta de faltes d'assistència, serveis, professorat, etc. Visitau-la sovint. 

Revisau diàriament l'agenda escolar del vostre fill o filla i dedicau uns minuts a parlar de l'institut amb ell 
o ella. 

 

 

 


