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mensual, on us informarem de tot allò que passa a 
l'institut i que pugui ser del vostre interès. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS   

Aquest mes es jubila la nostra estimada ordenança Maria Llabrés. Li desitjam el millor en aquesta nova 
etapa, amb tot el nostre afecte i agraïment pels anys que ha passat amb nosaltres. 

El dimecres 14 d’abril tendrà lloc la quarta sessió de l’escola de famílies: “Temps de lleure per 
compartir. Recursos i associacions existents”, a càrrec de tècnics dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

El mateix dimecres 14 d’abril es faran xerrades de sensibilització per a l’alumnat de 1r de batxillerat a 
càrrec de personal del Banc de sang i teixits de Palma. 

L’IES Madina Mayurqa participa a la Mostra de Teatre Escolar 2009-10, organitzada per l'Ajuntament de 
Palma, amb 4 muntatges i en les dates següents: 

"Nike Air" i "Una història en minúscules", interpretades pels alumnes de l'optativa de 2n d'ESO, 
dirigits per Lena Serra: Es fan dues funcions: divendres dia 16 d'abril a les 20h (per a les famílies i amics) i 
una funció matinal el dilluns 19 d'abril per als alumnes de 2n d'ESO del nostre centre, a les 11h 

"El enamorats", interpretada per alumnes de 1r  i 2n d'ESO i preparada en horari extraescolar, dirigits pel 
professor Carles Pujols. Es fan dues funcions: dijous 29 d'abril ( 20h per a les famílies i amics) i el 
divendres 30 abril es fa la matinal  per als alumnes de 1r d’ESO (11h) 

"La iniciació" i "Ha estat un malentès",  interpretades pels alumnes de 3r i 4t d'ESO preparada en 
horari extraescolar, dirigits per la professora Lena Serra. Dues funcions: dijous 3 de juny (sessió a les 20h 
per a familiars i amics) i divendres 4 de juny ( funció matinal només per a alumnes de 3r i 4t del nostre 
centre (11h). Totes les representacions es duran a terme al Teatre Municipal del Passeig Mallorca. 

A partir del dimecres 14 d’abril, i en col·laboració amb l'APIMA, la biblioteca del centre estarà 
oberta cada dimecres horabaixa fins a final de curs, entre les 15.30 i les 18.30 hores per a 
l’alumnat del centre. Per accedir-hi caldrà dur el carnet d’estudiant de l’institut. 

Durant aquest mes d’abril s’han renovat 10 ordinadors de les aules d’informàtica. Al mes de maig 
està previst completar la renovació de les aules d’informàtica, ampliar la dotació d’ordinadors de la  
biblioteca, instal·lar alguns projectors fixos més a distintes aules i dotar-les d’un ordinador fix. 



"La confiança en un mateix és el primer secret de l’èxit"  (R. Waldo Emerson) 

El dissabte dia 17 d’abril a les 9.30 hores a l’Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del Campus 
universitari de la UIB (Ctra. De Valldemossa, km. 7,5) es durà a terme la jornada: "Vine a la Universitat: 
famílies", adreçada a les famílies dels alumnes de secundària (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau 
Superior). Els objectius principals de la jornada són:  

� Donar a conèixer la UIB i proporcionar un primer contacte amb l’entorn universitari i les seves 
instal·lacions als pares i mares de futurs alumnes universitaris. 

� Informar sobre l’oferta d’estudis de la UIB i la manera com s’hi accedeix. 
� Informar sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UIB.  

Podeu completar aquesta informació a l’adreça següent: 
http://lauibambtu.uib.cat/Mallorca/vine/vine_families/ 
 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Dels dies 17 a 19 de març s'ha realitzat el viatge a Madrid dels alumnes de l'assignatura d'Història 
de l'Art de 2n de Batxillerat, acompanyats pels professors Joan Buades i Joan Bordoy. Durant el 
viatge han visitat els museus més importants de la ciutat. 

El passat dia 18 de març a les 19.30 hores es va dur a terme una reunió informativa per als pares i 
mares d’alumnes dels centres de primària adscrits que han d’iniciar l’ESO al proper curs acadèmic. Al mes 
de maig està previst fer una reunió similar per als pares i mares dels alumnes d’altres centres que volen 
venir a fer 1r de batxillerat al nostre institut. 

Dels dies 19 al 23 de març, ambdós inclosos, s’ha realitzat el viatge d’estudis de primer de 
batxillerat a Lisboa. 

Els dies 18  i 25 de març s'han realitzat xerrades sobre "Gènere i elecció d'estudis" per a l'alumnat de 
4t d'ESO. 

Dels dies 20 al 27 de març, ambdós inclosos, s’ha realitzat 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. 

El dia 29 de març els alumnes d’Hª de l’Art de 2n de Batxillerat han realizat una sortida per conèixer 
els principals elements de l'art barroc a Palma acompanyats pel professor Joan Buades. 

Durant els dies 29 i 30 de març, diversos alumnes del centre han participat al "XXI Encontre de Teatre 
en Català a Artà", acompanyats per les professores Lena Serra i Asun Ferrer. 

Els passats dies 30 i 31 de març es varen dur a terme les V Jornades culturals de l’IES Madina 
Mayurqa, amb gran èxit de participació. Podeu veure el reportatge fotogràfic a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/jornades/jornades0910/jornades.html  

El passat dia 17 de març les 17 hores, va tenir 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.  

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

L’APIMA col·labora en l'organització i en el suport econòmic del projecte d’obertura de la biblioteca els 
dimecres horabaixa. 

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   

La disciplina personal suposa, més que la imposició de normes, la capacitat de respondre amb constància, 
dedicació, esforç, i molt sovint amb incomoditat, a determinats objectius o projectes personals, i per això 
constitueix la millor ensenyança que podeu donar als vostres fills i filles.  

 


