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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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Visitau la secció de pares i mares de la web i enviau-nos els vostres suggeriments (quins continguts us agradaria
que hi hagués a la web, aspectes relacionats amb el funcionament del centre, etc.):
http://www.iesmadinamayurqa.net/pares.html
Les obres d’ampliació de l’institut ja han començat –a la fi-, i està previst que finalitzin abans de l’inici del
proper curs escolar. Aquestes actuacions ens permetran disposar d’un edifici annex amb poliesportiu –que farà
també de saló d’actes-, tres aules de 60 m2, ascensor per connectar les dues plantes de l’edifici, vestuaris,
banys, despatx i magatzem, a més d’alliberar alguns espais per a destinar-los a magatzems i despatxos.
Hem incorprat a la pàgina web del centre un formulari per contactar de manera anònima amb el servei de
mediació. El trobareu a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/mediacio.html
A partir del dia 12 de gener de 2011 la biblioteca romandrà oberta per als alumnes del centre tots els
dimecres de 15.30 a 18.30 h. Aquesta iniciativa es du a terme amb la col·laboració de l’APIMA i de “Sa
Nostra” - Caixa de Balears. Per accedir a la biblioteca els alumnes hauran de dur el carnet escolar.
Durant el primer trimestre del present curs escolar s’ha procedit a la renovació parcial del Consell Escolar de
l’institut. Podeu veure els resultats de les eleccions i l’actual composició del consell escolar a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/consellescolar.html
La Conselleria d’Educació i Cultura ha convocat ajudes per al transport escolar per al curs 2010-11. Trobareu
tota la informació a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/ajudes_transport.pdf
A partir d’ara, els subscriptors i subscriptores d’aquesta circular informativa rebreu també al vostre correu
electrònic una còpia de les diverses circulars en paper que us fem arribar habitualment per mitjà dels vostres fills.
Si no estau interessats en rebre-les, enviau-nos un correu a l’adreça iesmadin@iesmadinamayurqa.net
El dia 23 de desembre, darrer dia de classe del trimestre, farem classe normalment durant les primeres
hores i després hi haurà activitats extraescolars fins a les 13.00 h, moment en què finalitzaran les activitats
lectives. El transport escolar s’adequarà a aquest horari. A partir del dimecres 15 de desembre podreu consultar
el programa d’activitats a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_nadal.pdf
"La meditació sobre els propis actes i sobre allò que diem resulta una pràctica imprescindible per a perfeccionar-se camí
de la saviesa, una autocrítica que s’ha de fer diàriament." (Séneca)
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El passat dia 25 de novembre es dugué a terme un simulacre d’evacuació de l’institut. Totes les persones
presents al centre en el moment de l’evacuació abandonaren l’edifici en 3 minuts i 10 segons sense incidències
destacables i seguint en línies generals els procediments previstos al pla d’emergència.
Durant aquest curs participam a l’estudi “Millorar les habilitats familiars per a prevenir el consum
d’alcohol, drogues i els riscos associats amb l’ús de noves tecnologies”, i a partir de les conclusions
obtingudes esperam poder organitzar activitats d’orientació i prevenció per a l’alumnat i les famílies del centre.
El nostre centre ha estat seleccionat per a participar en un projecte intersectorial de promoció i educació
per a la salut (PIEPSE) en centres públics, conjuntament amb el PAC de s’Escorxador.
Els alumnes de 1r d’ESO han gaudit del concert “Artefactes Musicals” al Conservatori de Música, organitzat pel
subdepartament de Música el dia 1 de desembre.
Els alumnes de 1r i 3r d’ESO han visitat l’exposició “Art Futura” al Baluard els dies 2 i 9 de desembre,
respectivament, acompanyats pel professorat del departament d’Educació plàstica i visual.
Alumnes de 2n de Batxillerat de l’optativa “Fonaments d’Administració i Gestió” i d’“Economia de l’empresa” han
assistit a la xerrada “Vine i descobreix com nèixer amb l’IMFOF”, amb l’objectiu de fomentar l’esperit
emprenedor i l’autocupació com a alternativa laboral, i rebre informació per a elaborar el pla d’empresa que han
de fer com a projecte de final de curs. Activitat organitzada pel departament d’Economia.
Els alumnes de l’optativa de francés han visitat “L’Alliance Française“ per tal de rebre informació de les
activitats que desenvolupa i dels exàmens oficials de MEC que realitza i certifica. Activitat organitzada pel
departament de Llengües Estrangeres.
Al nostre centre i en col·laboració amb el CEP de Palma, es du a terme el seminari de formació en centres
“Intervenció educativa amb alumnat d’altres capacitats”, en el que participen professors i professores de
l’institut amb l’objectiu de proporcionar una atenció més individualitzada a aquests alumnes.
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La Junta Directiva de l'APIMA de l'IES Madina Mayurqa està formada 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.

La propera reunió de la Junta serà el dia 20 de desembre a les 20.00 h a la biblioteca. Us convidam a participar.
Podeu col·laborar amb l’APIMA assistint a les reunions mensuals de la seva junta directiva, fent-vos socis o
enviant els vostres suggeriments. 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!
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Sabeu què és el ciberbullying?
Ens trobam davant d’un cas de ciberbullying quan un o una menor insulta, amenaça, humilia o molesta
reiteradament a un altre mitjançant Internet, el telèfon mòbil o altres tecnologies telemàtiques. L’anonimat, la no
percepció directa i immediata del dany causat i l’adopció de personatges imaginaris a la xarxa poden convertir el
ciberbullying en un problema greu. Trobareu més informació i recomanacions per saber si el vostre fill o filla
pateix ciberbullying i com actuar en aquest cas a l’adreça: http://www.ciberbullying.net
"La meditació sobre els propis actes i sobre allò que diem resulta una pràctica imprescindible per a perfeccionar-se camí
de la saviesa, una autocrítica que s’ha de fer diàriament." (Séneca)

