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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
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L’alumna Gal·la Seguí Delgado va obtenir el premi extraordinari de batxillerat en l’edició 2009-10 amb la
segona millor qualificació de Balears. Podeu veure la relació completa d’alumnes premiats a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/prem_ext_bat_0910.pdf
El president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, acompanyat del conseller Llinàs va
presidir el dimarts dia 20 de juliol l’acte de reconeixement a l’alumnat que ha obtingut els millors
resultats acadèmics preuniversitaris durant el curs 2009-2010, entre els quals es trobava en Rafel
Ramis Cortès, alumne del nostre centre, , amb la quarta millor nota de Balears. Trobareu més informació de
l’acte a l’adreça:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=7&lang=ca&codi=618030&coduo=7
L’equip de Rugby de l’IES Madina Mayurqa va quedar classificat en 2n lloc al campionat Flag rugby de Mallorca
2009-10.
El projecte de Biblioteca Escolar i Foment de la Lectura de l’IES Madina Mayurqa ha sigut seleccionat per
la Conselleria d’Educació i Cultura a l’edició 2009-10 de la convocatòria de projectes de biblioteca i dotat amb
3.500€ de subvenció. Aquests doblers es destinaran a l’ampliacció dels ordinadors a disposició de l’alumnat i a
la millora de la dotació de recursos audiovisuals de la biblioteca, així com a l’adquisició de dos lectors de llibres
electrònics (e-books).
A partir d’enguany i de manera experimental, amb la intenció de consolidar i ampliar l’experiència en cursos
posteriors, s’impartirà l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania de 2n d’ESO íntegrament en
anglès.
Els alumnes Alba Estévez, Núria Fiol, Maria Llinàs, Emma Gregg i Bartomeu Pericàs han obtingut el
premi al rendiment acadèmic excel·lent per a l’alumnat de 4t d’ESO, en l’edició 2009-10. L’alumne Adrià
Romera Cebreros ha sigut guardonat amb el premi a l’esforç personal. L’acte de lliurament de premis
tendrà lloc el dijous dia 14 d’octubre de 2010 a les 18.00 hores al Palma Arena.
Els alumnes del centre Rafel Ramis i Mª Neus Riutord han obtingut el premi als alumnes de batxillerat
amb aprofitament acadèmic excel·lent curs 2009-2010
Les avaluacions inicials d’ESO tendran lloc el dimecres 13 d’octubre a partir de les 13.15 hores
"El primer que hem de fer per sortir d’un pou és deixar de cavar" (Proverbi xinès)

Reunions de pares i mares:
ESO: Dimarts 19 d’octubre (20.00 h 1r d’ESO i Equip directiu – 20.30h Cada grup d’ESO amb el seu tutor/a)
Batxillerat: Dijous 21 d’octubre (20.00 h 1r Batxillerat i Equip directiu – 20.30h Cada grup de Batxillerat
amb el seu tutor/a)
Entre els mesos d’octubre i desembre de 2010 s’ha de procedir a la renovació parcial del consell escolar
de l’institut, per a més informació vegeu la pàgina següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/consellescolar.html
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Us recordam que el centre ofereix classes gratuïtes de repàs de matemàtiques, anglès, castellà i català
per a tots els nivells els dimecres i divendres fóra de l’horari lectiu. Les classes són impartides per professorat
del centre. Podeu obtenir més informació parlant amb el tutor/a o a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates.pdf
El centre organitza les següents activitats extraescolars d’horabaixa, a partir del mes d’octubre: taller de
teatre, tècniques de Ioga, equip de Handbol i Rugby Flag. Les persones interessades han de fer la
inscripció a secretaria. Per a més informació vegeu l’adreça següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/activitats_horabaixa.pdf
Si sou alumnes o professorat i personal no docent de l’institut, us agrada cantar i voleu participar a
la Coral de l’IES Madina Mayurqa poseu-vos en contacte amb la professora Pilar Riera. Els assajos es fan
cada dimecres de les 13.15 a les 14.30 h a l’aula 3.
Cursos de català per a pares i mares no catalanoparlants (nivell introductori) oferts amb col·laboració
amb el COFUC (Consorci per al Foment de la Llengua Catalana). Si coneixeu algun pare o mare del nostre centre
que pugui estar interessat adreçau-lo a la secretaria de l’institut. Més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/cursos_catalan.pdf
Un grup d’alumnes de la St. Margaret’s High School de Glasgow, acompanyats pels seus professors, ens han
visitat durant la setmana del 20 al 26 de setembre, dins de l’intercanvi que realitzam des de fa gairebé 10
anys amb els nostres alumnes de 1r de Batxillerat i en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura.
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L’Associació de Pares i Mares de l’IES Madina Mayurqa du a terme una tasca imprescindible de representació dels
pares i mares i d’interlocució amb l’equip directiu –amb reunions trimestrals-, així com amb l’administració en tot
el que fa a qüestions generals que puguin afectar a l’educació dels vostres fills i filles. Disposa d’un representant
al Consell Escolar de l’institut i col·labora en l’organització de les activitats extraescolars i de les jornades
culturals, a més d’organitzar altres activitats de caràcter més lúdic com el sopar de final de curs.
Podeu col·laborar amb l’APIMA de diverses maneres: assistint a les reunions mensuals de la seva junta directiva,
fent-vos socis o enviant suggeriments per a la millora del funcionament del centre. 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!

C
CO
ON
NSSEELLLLSS II R
REEC
CO
OM
MA
AN
NA
AC
CIIO
ON
NSS
Acostumeu als vostres fills a llegir, però no com una obligació sinó per plaer. Poden començar per allò que més
els agradi d’entrada: revistes, contes, novel·les per adolescents o còmics. Un nin o jove acostumat a llegir té més
capacitat de comprensió, i a més de millorar el vocabulari, la lectura pot afavorir que els pares i mares us
involucreu. Com? Llegint els mateixos llibres i comentant-los amb ells.

"El primer que hem de fer per sortir d’un pou és deixar de cavar" (Proverbi xinès)

