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Circular informativa per a la comunitat educativa 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   

El proper dia 18 de maig es farà una reunió informativa de presentació de l’institut per a pares i mares 
d'alumnes d'altres centres que estiguin interessats en venir a fer el batxillerat al nostre institut. 

El dimecres dia 26 de maig a les 17.00 hores  tendrà lloc la sisena sessió de l'escola de famílies amb el títol: 
"Taller socioemocional. L'afectivitat" 

Els alumnes de 2n de batxillerat suspendran les classes de dia 24 al dia 28 de maig, ambdòs inclosos, 
per a la realització dels exàmens finals. A partir de dia 31 de maig les reprendran per preparar la selectivitat fins 
al dia en què comencen les proves (8, 9 i 10 de juny). 

A la Mostra de Teatre Escolar 2009-10, organitzada per l'Ajuntament de Palma, els alumnes de 3r i 4t 
d'ESO interpretaran els muntatges "La iniciació" i "Ha estat un malentès",  dirigits per la professora Lena 
Serra. Es faran dues funcions: dijous 3 de juny (a les 20h per a familiars i amics) i divendres 4 de juny ( funció 
matinal a les 11 h només per a alumnes de 3r i 4t del nostre centre, al Teatre Municipal del Passeig Mallorca. 

La biblioteca del centre està oberta cada dimecres horabaixa fins al dia 16 de juny inclòs, entre les 
15.30 i les 18.30 hores per a l’alumnat del centre, que haurà de dur el carnet d’estudiant de l’institut. 

Ja s’ha procedit a la contratació de les obres d’ampliació i reforma de l’institut. Està previst que comencin a 
partir de dia 21 de juny, un cop hagin finalitzat totes les activitats lectives. 

Hem publicat el calendari de final de curs a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_FI_DE_CURS_09-10.pdf  

Hem publicat així mateix el calendari de setembre a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_SETEMBRE.pdf  

Un grup de 14 alumnes del nostre centre, membres del servei de mediació escolar, participen en la 
primera trobada de mediadors escolars organitzada per l’Institut pr a la Convivència i l’Èxit Escolar que se 
celebra el dia 14 de maig al poliesportiu Germans Escales. 

Els alumnes de 4t d’ESO visiten el dia 14 de maig la “Fira de la Ciència”, acompanyats per les professores 
Manuela Barber i Rosa Garcia. 



"El savi mai diu tot el que pensa, però sempre pensa tot el que diu"  (Aristòtil) 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El dimecres 14 d’abril va tenir 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 dimecres 5 de maig es dugué a terme la cinquena sessió de l'escola de famílies: "Relació entre iguals als 
adolescents. La parella. Malstractaments entre iguals" 

El passat divendres 23 d’abril es dugueren a terme al centre diversos actes per commemorar el Dia del 
Llibre (Sant Jordi). Trobareu el reportatge fotogràfic a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/santjordi/santjordi2010/santjordi2010.ht
ml  

Els alumnes de l’optativa de teatre de 2n d’ESO interpretaren el passat dia 16 d'abril les obres “Nike Air” 
i “Una història en minúscules”, dirigits per la professora Lena Serra, amb un gran èxit de públic i de la crítica 
present a l’acte. Podeu veure el reportatge fotogràfic a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/teatre/teatre.html  

Els alumnes de 3r d’ESO que realitzen l’assignatura de Cant Coral han participat a la Marató Coral a benefici 
del poble d’Haití dia 23 d’abril de les 18 a les 22’00 h a l’Auditori del Col·legi La Salle, organitzada per 
la Coral de la Universitat Oberta per a Majors i l’Associació d’alumnes i exalumnes de la UOM. Podeu veure un 
petit video i algunes fotografies de l’actuació a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/coral/cantcoral.htm  

El passat dilluns 26 d’abril es dugué a terme una xerrada informativa per a pares i mares i alumnat de 4t d’ESO 
sobre “Informació educativa després de l’ESO” 

El passat dia 12 de maig els alumnes de 1r i 2n d’ESO, acompanyats per els seus professors d’anglès, Jorge 
Cantin, Sebastiana Barceló i F. Xavier Cerdà, han visitat els centres de primària adscrits i amb fet una 
presentació de l’institut als alumnes de primària i han mantingut un intercanvi d’impressions amb ells en anglès. 

El divendres 23 d’abril, Dia del LLibre, tengué lloc la presentació del "Recull de Literatura Jove, Palma 2010" 
al Teatre Municipal del Passeig Mallorca, amb la participació dels alumnes de l'institut: Joshua Deyá Jones, 
Núria Fiol Beltran, Maria Llinàs Belliure, Carme Rosselló Rosselló i Catalina Amengual Garí. Trobareu 
més informació a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/relats/relats.html  

El Govern va lliurar el passat dia 26 d'abril un diploma de reconeixement als centres del programa de 
'Voluntaris lingüístics' en el que participa una vintena d’alumnes del nostre centre. Trobareu més informació a: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/voluntaris/voluntaris.htm  
 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

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 en el moment de formalitzar la 
matrícula! 
 

CCCOOONNNSSSEEELLLLLLSSS   III   RRREEECCCOOOMMMAAANNNAAACCCIIIOOONNNSSS   

Michael Jordan, possiblement el millor jugador de bàsquet de la història, afirmava en una entrevista: "He fallat 
més de 9.000 llançaments al llarg de la meva carrera, he perdut gairebé 300 partits, 26 vegades he errat el 
darrer llançament que podia decidir un partit. He fracassat una vegada i una altra durant la meva vida i aquesta 
és, precisament, la raó per la qual he tengut èxit". Ajudau els vostres fills i filles a veure els errors no com un 
motiu de frustració, sinó com una oportunitat per aprendre si estan disposats a treure els ensenyaments 
oportuns i esforçar-se més la propera vegada. 
 


