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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   

L’alumne de 2n de batxillerat, Nahuel Martino González, ha sigut el guanyador de la prova de llatí  de la II 
Olimpíada de Llengües Clàssiques i ha quedat classificat en segon lloc a la prova de grec. L'acte de 
lliurament dels premis tendrà lloc dia 14 de juny a les 18.00 h al Saló d'Actes del Rectorat (Edifici Son Lledó) 
de la UIB. Enhorabona al premiat, als seus familiars i professors! 

El proper divendres 18 de juny acomiadarem el curs amb les activitats següents: 

� A les 19.00 h actuació del grup de teatre de 3r i 4t d'ESO, dirigits per la professora Lena Serra 

� A les 19.30 h concert dels alumnes de l'optativa de Cant Coral, dirigits per la professora Pilar Riera 

� A les 20.30 h sopar a la fresca organitzat per l'Associació de Pares i Mares de l'institut (APIMA) 
 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El passat 25 de maig els alumnes de 1r d'ESO visitaren el Centre d'interpretació de Cabrera, en una 
activitat organitzada pel Departament de Biologia i Geologia. 

El passat dia 26 de maig va tenir lloc una xerrada informativa per als pares i mares de 3r d’ESO sobre els 
itineraris de 4t d’ESO a càrrec de l’orientador de l’institut, Biel Estelrich. 

Els alumnes de 1r de Batxillerat dugueren a terme una jornada esportiva a la platja el passat 28 de maig, 
acompanyats per les professores Immaculada Darder, Manuela Barber i Lena Serra. 

El dilluns 31 de maig se celebrà a l'institut l'acte de graduació dels alumnes de batxillerat, amb el 
lliurament de les orles de grup i d'un recordatori elaborat per l'alumnat de 4t d'ESO a càrrec del president de 
l'APIMA, Joan Palmer, i les intervencions del professor Enrique de Gracia i del director, Antoni Morante. 

El dia 4 de juny, els alumnes de 1r d'ESO realitzaren una visita a la ciutat romana de Pol·lèntia, organitzada 
pel Departament de Geografia i Història. 

Durant la primera quinzena del mes de juny els alumnes de l'optativa de de Cant Coral de 3r d'ESO, dirigits 
per la professora Pilar Riera han visitat alguns dels centres d'educació primària adscrits al nostre centre (CP 
Costa i LLobera, CP de Pràctiques i CP Felip Bauçà) i han actuat per als seus alumnes i professors. 



"El talent és bastant comú. Habitualment no falta la intel·ligència, sinó la constància"  (Doris Lessing) 

Dia 7 de juny els alumnes de 4t d’ESO han realitzat una sortida d’un dia a Eivissa, acompanyats per els 
seus tutors (Manuela Barber, Bruno Martínez, Lena Serra i Francesc X. Cerdà) i han visitat, entre d’altres 
llocs d’interès, Dalt Vila, Ses Salines i el Puig de’n Misses. 

La batllesa de Palma, Sra. Aina Calvo, visità l'institut el passat dia 10 de juny com a cloenda de l’activitat 
Taller “Palma Cívica” i mantingué un col·loqui amb l'alumnat de 3r d'ESO, que li plantejà diverses qüestions 
relacionades amb la gestió municipal i amb altres temes de l'actualitat de la nostra ciutat i també d'àmbit 
nacional. 
 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

L'APIMA organitza el proper divendres dia 18 a les 20.30h el sopar a la fresca de final de curs per a pares 
i mares, alumnat i professorat. Trobareu més informació a l'adreça següent: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/apima/Circularsopar.pdf 

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   

Ara que les vacances d'estiu ja són aquí teniu en compte que no és convenient agobiar als joves amb un excès 
de tallers, classes de reforç o similars si els resultats acadèmics no ho fan aconsellable. Les vacances són 
importants  també per desconnectar i carregar les piles. En tot cas, intentau combinar les activitats de tipus 
acadèmic -com per exemple les tasques d'estiu que els hauran donat els seus professors- amb activitats diverses 
que combinin l'exercici físic a l'aire lliure amb altres més sedentàries com veure la televisió, llegir o connectar-se 
a Internet. Per a estar a prop dels vostres fills mentre naveguen per Internet, millor si col·locau l'ordinador de 
casa en una sala comuna, a la vista de tothom, en lloc de a la seva habitació (com a mínim mentre són menors 
d'edat). Això us ajudarà a supervisar-ne la navegació i poder donar un cop d'ull més sovint al que fan a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


