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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 1r de Batxillerat a Lisboa, dijous dia 18 de febrer a les 
20.00 hores. 

El proper dimecres, dia 24 de febrer a les 17 hores, tendrà lloc la segona sessió de l’escola de 
famílies, amb el títol “Estils parentals. Establiment de límits: càstigs i premis. Control i 
modificiació de conducta.”, a càrrec de l’orientadora de l’institut, Antònia Palmer 

Hem iniciat la revisió dels continguts de l’Agenda Escolar per al curs 2010-11. Podeu enviar els 
vostres suggeriments a l’adreça iesmadin@iesmadinamayurqa.net fins al dia 26 de febrer. 

Hem posat en marxa aules de tutoria per a cada curs, on els delegats i delegades de grup introduiran les 
tasques i deures de cada assignatura per tal que els alumnes que no hagin assistit a classe o els pares i 
mares pogueu estar informats. Trobareu les aules a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/moodle/ 

Trobareu el reportatge fotogràfic de la desfilada pro-viatge d’estudis de l’alumnat de 1r de Batxillerat a la 
pàgina web de l'institut: http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/desfilada/desfilada.html 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

S’ha realitzat una activitat sobre “Violència de gènere” per a l’alumnat d’ESO en col�laboració amb el 
Programa de Dinàmica Educativa de l’Ajuntament de Palma 

Hem iniciat el programa d’Habilitats Socials per a l’alumnat d’ESO a dins del programa “Iniciatives als 
instituts” del Consell de Mallorca 

Dia 3 de febrer es va dur a terme la primera sessió de l’escola de famílies, amb el títol “Adolescència. 
La relació pares-fills” 

Del 7 al 13 de febrer s’ha realitzat el viatge d’estudis de 2n d’ESO, com sempre a disfrutar de la neu i 
també de diverses visites culturals. 

El passat dia 9 de febrer es va dur a terme una xerrada informativa de la Universitat de Vic per a 
alumnat de 2n de Batxillerat i les seves famílies. 

Un grup d’alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO, acompanyats per les professores Lena Serra i Mercè Culla, han 
participat a la XI Trobada d’Audiovisuals en català a l’Ensenyament Secundari, que s’ha celebrat 
a Porreres els dies 10 i 11 de febrer. 



"El principi de l’educació és predicar amb l’exemple" (A. R. Turgot) 

Dia 15 de febrer el professor Miquel Grimalt Gelabert, del Departament de Ciències de la Terra de la UIB, 
ha impartit una conferència als alumnes de Geografia de 2n de batxillerat, amb el títol “Inundacions i 
altres catàstrofes naturals a les Illes Balears” 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

Trobareu el reportatge fotogràfic de la torrada de Sant Sebastià que va organitzar l’APIMA el passat 
divendres dia 22 de gener a la pàgina web de l'institut: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/foguero/foguero2010/foguero2010.html 

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 podeu accedir a la consulta de faltes d’assistència i incidències dels vostres fills des de la 
pàgina web de l’institut, amb l’usuari i contrasenya que us varem proporcionar a principi de curs. La 
informació s’actualitza cada dia a les 15.10 hores 

Contactau regularment amb el tutor o tutora del grup del vostre fill o filla, encara que sigui només 
telefònicament, per fer el seguiment del curs. A la pàgina web de l’institut podeu trobar els horaris de 
visita dels tutors i tutores, orientadores i membres de l’equip directiu 

 

 

 


