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Circular informativa per a pares i mares, professorat 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   

Com ja succeeix des de fa alguns cursos, els dos darrers dies abans de les vacances de Pasqua, el 30 i 31 
de març, es realitzaran les V Jornades culturals de l’IES Madina Mayurqa. Podeu consultar el 
programa de tallers i activitats a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/jornada_cultural.pdf  

El proper dimecres, dia 17 de març les 17 hores, tendrà lloc la tercera sessió de l’escola de famílies, 
amb el títol “Hàbits saludables a l’adolescència”, a càrrec de personal sanitari del Centre de Salut de 
S’Escorxador. Tots els pares i mares hi estau convidats. 

El proper dia 18 de març a les 19.30 hores es durà a terme una reunió informativa per als pares i 
mares d’alumnes dels centres de primària adscrits que hagin d’iniciar l’ESO al proper curs acadèmic. 

Programada per dia 30 de març la xerrada, adreçada a alumnes i famílies, de personal de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per presentar els estudis que imparteixen. 

El passat dia 3 de març, el Conseller d’Educació i Cultura, Sr. Bartomeu Llinàs, ha visitat l’institut i 
s’ha reunit amb l’equip directiu del centre per conèixer el projecte educatiu i l’estat de les instal·lacions. 
En aquest sentit s’ha compromès a fer tot el possible per solucionar els problemes de la manca d’espais 
(despatxos, sala de professorat, biblioteca) i dels tallers de tecnologia i laboratoris. 

Amb data de dia 4 de març s’ha publicat al BOIB l’anunci de licitació de les obres d’ampliació i 
reforma de l’institut, consistents en la construcció d’un poliesportiu, magatzem, despatx, banys 
per a l’alumnat i tres aules noves en un edifici annex a l’actual. S’espera que la reforma s’iniciï a 
l’estiu amb una durada prevista de 12 mesos i es garantirà que no quedarà afectat el normal 
funcionament del centre. 

Ja es troba operativa la xarxa WIFI a totes les dependències del centre, de manera que ja és possible 
connectar a Internet qualsevol dispositiu que ho permeti, sense cables. De moment aquesta opció està 
disponible només per al professorat, però s’estudiarà la possibilitat d’oferir-la també als alumnes de 2n de 
Batxillerat. 

L’alumne Rafel Ramis Cortés de 2n de batxillerat B ha quedat classificat en 4t lloc a la XXI Olimpiada 
de Física 2009-10. 
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Durant el mes de març ha arribat al centre una dotació de 25 ordinadors portàtils destinats al treball 
a dins l’aula ordinària amb diverses matèries (matemàtiques, música, ciències naturals,...) per a l’alumnat 
de 1r d’ESO. El centre ha adquirit un carretó que permetrà carregar les bateries dels ordinadors quan no 
es facin servir i disposar, en combinació amb la xarxa WIFI, d’una aula d’informàtica mòbil per als altres 
grups quan no es faci servir a les assignatures abans esmentades.  

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Dels dies 19 al 23 de març, ambdós inclosos, es durà a terme el viatge d’estudis de primer de 
batxillerat a Lisboa. 

Dels dies 20 al 27 de març, ambdós inclosos, es durà a terme la visita d’intercanvi a Escòcia dels 
alumnes de batxillerat que participen en aquest projecte amb el centre St. Margaret’s High School de 
Glasgow. 

Un total de 78 alumnes del centre participaran a les Proves Cangur de Matemàtiques, que se 
celebraran el proper dijous dia 18 de març. 

El passat dia 11 de març els alumnes de 2n de Batxillerat assistiren a la representació de l’obra ¡Ay, 
Carmela! al Teatre de la ONCE, organitzada pel Departament de Llengua Castellana i Literatura. Aquesta 
obra és de lectura obligatòria per a l’alumnat d’aquest curs 

Quatre alumnes de 2n de batxillerat han participat a l’Olimpiada de Química celebrada el passat dia 
23 de febrer. 

El passat dia 24 de febrer, es va dur a terme la segona sessió de l’escola de famílies, amb el títol 
“Estils parentals. Establiment de límits: càstigs i premis. Control i modificació de conducta.”, 
a càrrec de l’orientadora de l’institut, Antònia Palmer 

Els alumnes de 1r d'ESO han realitzat un Taller d'autoestima amb els professionals del Centre 
d'Informació Juvenil 

Els alumnes de Cultura Clàssica han assistit al Teatre Greco Romano a veure l’obra "Miles 
Gloriosus" 

Els alumnes de 3r d'ESO han inciat les sessions d'"Habilitats Socials" del programa d'"Iniciatives als 
instituts" del Consell de Mallorca 

Els alumnes de 2n i 4t d'ESO de l'optativa de Francès han visitat el Museu de la Mar.  

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

L’APIMA organitza cinc tallers a les V Jornades Culturals: Taller de màgia, Taller de maquillatge 
d’ungles o de fantasia, Taller d’estètica i maquillatge, Taller de perruqueria i Taller de creació 
literària 

A càrrec del membre de la junta directiva de l’APIMA, Sr. Nadal Blázquez, i dins del programa de les 
jornades culturals, es durà a terme un Cine Fòrum sobre la pel·lícula “La Ona” el dimarts dia 30 de 
març a les 19.30 h, obert a alumnat, professorat i pares i mares. Estau tots convidats 

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   

Els vostres fills i filles necessiten un espai i un horari fix per fer les feines (no és convenient fer-les davant 
la televisió, ni amb l'ordinador amb el Messenger engegat ni a darrera hora del dia quan vénen cansats 
d'altres activitats). 

 

 


