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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   

 Entre els dies 29 de novembre i el 2 de desembre es duran a terme les eleccions per a la renovació 
parcial del Consell Escolar de l’institut. Les votacions dels pares i mares es realitzaran el dia 2 de 
desembre de 14.00 a 15.30 h i de 19.00 a 20.30 h. Per a més informació visitau la pàgina següent: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/consellescolar.html 

 La primera avaluació d’ESO i Batxillerat  tendrà lloc els dies 22 i 23 de novembre a partir de les 13.15 
hores. 

La biblioteca del centre ja disposa de bloc –o bitàcola-! Podeu visitar-lo i afegir els vostres comentaris des 
de la pàgina web de l’institut o directament a l’adreça: http://tintabiblioteca.wordpress.com 

La Conselleria d’Educació i Cultura té prevista dotar al centre durant aquest trimestre de quatre aules 
digitals compostes per pissarra digital, ordinador de sobretaula i projector, per a ser utilitzades a les aules de 1r 
d’ESO. 

Abans de finals de novembre, tots els pares i mares rebreu informació per a què pogueu participar en l’estudi 
sobre “Millorar les habilitats familiars per a prevenir el consum d’alcohol, drogues i els riscos 
relacionats amb l’ús de noves tecnologies”, que durà a terme l’entitat IREPFREA (Institut Europeu d’Estudis 
en Prevenció), amb el suport de la Conselleria d’Educació i Cultura, amb l’objectiu de poder aplicar estratègies 
preventives i dissenyar activitats de formació i orientació per als joves i pares i mares. 

Us informam que hem sol·licitat participar al “Projecte Intersectorial de Promoció i Educació per a la 
Salut (PiEpSE)” en col·laboració amb la Conselleria de Salut i Benestar Social. 
 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Els alumnes de 1r de batxillerat, el 4 de novembre, han anat al teatre a veure l’obra “El siglo de oro y otras 
Hierbas” que ha organitzat el departament de castellà. 

 El dimecres 20 d’octubre de 2010 es va celebrar la tradicional festa de les verges, amb amenització musical i 
venda de coques i flors per part de l’alumnat, amb l’objectiu de recaptar fons per als viatges d’estudis. Activitat 
organitzada per la coordinació d’activitats extraescolars. 



"La duda es uno de los nombres de la inteligencia"  (J. L. Borges) 

El passat dia 4 de novembre l’escriptor Carles Cortès va visitar l’institut per a comentar amb els alumnes de 1r 
de batxillerat la seva novel.la ”Els silencis de Maria”. Activitat organitzada pel departament de català. Trobareu 
més informació al bloc de la biblioteca: http://tintabiblioteca.wordpress.com 

 Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han fet una sortida a Son Moragues i al Castell d’Alarò per fer-ne estudis del 
medi natural i social. Activitat organitzada pel departament de Geografia i Història. 

Els alumnes de 1r de batxillerat han assistit a la projecció i han realitzat un treball sobre la pel·licula “ La red 
social “. Activitat organitzada pel departament de Tecnologia. 

La matèria d’Història de les Illes Balears de Batxillerat ha organitzat una sortida al Palau de 
L’Almudaina. Activitat organitzada pel departament de Geografia i Història. 

Els alumnes de l’optativa de teatre de 2n d’ESO el dia 8 de novembre , han participat en l’activitat “Pel davant 
i pel darrera” als estudis d’IB3 dins el programa educatiu Pel davant i pel darrere, han visitat el Teatre Principal 
i els estudis de Nova Televisió, on s'enregistren els interiors de  Mossèn Capellà. Activitat organitzada pel 
departament de Català. 

Els alumnes de 1r d’ESO han visitat l’exposició d’escultures de’n Ferran Aguiló al Palau Solleric. Activitat 
organitzada pel departament d’educació plàstica i visual. 

S’ha impartit a l’alumnat de 4t d’ESO la conferència “El Valor de l’esport”, a dins del programa Suma Valors 
de la Delegació d’Esports del Govern Balear, i a càrrec dels esportistes Paco Vallejo, campió d’escacs i 
Francisco Sánchez, olimpic a Pekin en lluita i subcampió europeu. Activitat organitzada pel departament 
d’Educació Física. 
 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

La Junta Directiva de l'APIMA de l'IES Madina Mayurqa ha quedat constituïda, per al curs 2010-11, per les 
persones següents: 
� President: Joan Palmer i Roca 
� Vicepresidenta: Esperança Fraile Bustos 
� Tresorer: Gabriel Ferrer Salas 
� Secretària: Neus Esteban Martín 
� Vocals: Carmen Aguado, Miquel Bestard, Nadal Blázquez, Joan Gost, Àngels Lujan, Fany Obrador, Mª 

del Mar Pascual, Mònica Ribalaiga, Miquel Roca, Antònia Rotger, Francisca Sagreras, Joan Sart, Emilio 
Tobar i Cati Torrens. 

El passat dia 25 d'octubre es es va dur a terme l'assemblea general ordinària de pares i mares, i la Junta directiva 
es reuneix el darrer dilluns de cada mes. Les reunions previstes d’aquest trimestre seran els dilluns 22 de 
novembre i 20 de desembre, a les 20.00 hores a la bibloteca. Us convidam a participar. 

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! 
 

 

CCCOOONNNSSSEEELLLLLLSSS   III   RRREEECCCOOOMMMAAANNNAAACCCIIIOOONNNSSS   

Els vostres fills i filles necessiten descansar suficientment per poder rendir a l'institut. És imprescindible que 
dormin un mínim de 8 hores cada dia, i això vol dir que si s'han d'aixecar a les 7 per arribar a l'institut a les 8, 
s'han d'haver anat a dormir com a molt tard a les 23 hores, i si han d’agafar el transport escolar haurien d’anar-
se’n a dormir a les 22.00 o 22.30 hores. El dia abans d’una prova d’avaluació o examen encara és més important 
que hagin descansat suficientment, ja que és un greu error concentrar l’estudi al darrer vespre i arribar a 
l’examen molt cansat, ja que en aquest cas el seu rendiment serà inferior i a més estaran més nerviosos. 
 


