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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 i altres circulars per correu electrònic us podeu subscriure a l'enllaç següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/circular/subscripcio.html

IIN
NFFO
OR
RM
MA
AC
CIIO
ON
NSS II A
AV
VIISSO
OSS
Està en marxa el procés de revisió del Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) i de les normes
de convivència de l’institut. Podeu consultar la documentació i el procediment per fer aportacions a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/revisio_rof.html
La segona sessió del curs de formació de mediadors escolars, en el que participen 27 alumnes del centre,
tendrà lloc el proper dia 16 de febrer a les 14.05 hores.
El proper dia 8 de març es faran les reunions informatives per als pares i mares dels alumnes que participen als
viatges de 1r de Batxillerat: Intercanvi amb Escòcia i viatge d’estudis a Astúries.
Hem convocat el X Certamen de relats breus IES Madina Mayurqa. Els alumnes poden entregar els seus
relats a secretaria fins el dia 25 de març. Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/bases_relats_breus.pdf
Hem convocat el Concurs per a la portada de l’agenda escolar del curs 2011-12. El alumnes poden
entregar els seus originals a secretaria fins el dia 25 de març. Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/bases_portada.pdf
Hem convocat el I Certamen audiovisual IES Madina Mayurqa. Els alumnes poden entregar les seves
produccions fins el dia 21 de març. Més informació a l’adreça:
http://tintabiblioteca.wordpress.com/2011/01/25/i-certamen-audiovisual-ies-madina-mayurqa/
La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha publicat l’oferta de places per al curs 2011-12 per als diferents
estudis a l’adreça: http://estudis.uib.cat/digitalAssets/157/157957_nombre_places1112.pdf
La UIB ha publicat els paràmetres de ponderació de les assignatures de la prova específica de les PAU
a l’adreça: http://www.uib.cat/parametres/
A l’adreça següent trobareu la informació per fer la prematrícula de la PAU per a tots els alumnes de 2n
de Batxillerat que tenguin previst fer la prova al mes de juny. La prematrícula s’ha de fer abans de dia
25 de febrer: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/prematricula_PAU_2011.pdf
Us recordam que la biblioteca del centre està oberta els dimecres de les 15.30h fins a les 18.30h.
"Hem de comunicar el respecte que sentim cap els altres, i per això ens hem de preocupar del nostre comportament”
(Chogyam Trungpa)
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El dimecres 2 de febrer els alumnes de 1r d’ESO fins a 2n Batxillerat han participat a la Prova Local Fonix
2011. Sis alumnes del centre han resultats guanyadors i participaran a la prova territorial. Activitat
organitzada pel departament d’anglès.
S’ha realitzat un Taller de globalització per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, organitzat pel departament
d’orientació.
Els dies 18 i 19 de gener el Sr. Miquel Amoròs del servei d’informació de la UIB ha impartit una xerrada
informativa sobre l’accés a UIB per als alumnes de 2n de batxillerat i també per al pares i mares interessats.
El dimarts 18 de gener els alumnes de 2n de batxillerat han visitat la “5ena Fira d’Universitats
UNITOUR” en el marc del programa d’orientació acadèmico-professional i del pla d’acció tutorial.
El 25 de gener els alumnes de 2n ESO han realitzat una sortida al Teix. Activitat organitzada pel departament
de geografia i història.
El dia 2 de febrer els alumnes de religió varen fer una visita a la Seu, organitzada pel professorat de religió.
Els dies 9 i 10 de febrer els alumnes de 3r d’ESO han visitat l’exposició Verí animal al Caixa Fòrum (edifici
del Gran Hotel). Activitat organitzada pel departament de biologia i geologia.
Hem iniciat el Seminari de formació pel professorat sobre “Alumnat amb altes capacitats” amb dues
ponències a càrrec de Rosabel Rodriguez, professora del departament de Ciències de l’Educació de la UIB.
El 26 de gener celebràrem Sant Sebastià i Sant Antoni amb una torrada organitzada per l’APIMA:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/foguero/foguero2011/foguero2011.html
Del 6 al 13 de febrer, ambdós inclosos, s’està duguent a terme el viatge a la neu de 2n d’ESO.
Els alumnes de religió han participat a un viatge a Girona entre els dies 4 i 6 de febrer, organitzat pel
professorat de religió.
Els alumnes del Programa de Diversificació de 4t d’ESO han visitat, el 14 de gener, l’exposició “ Un
mundo flotante “ al Caixa Fòrum. Activitat organitzada pel departament d’orientació.
Alumnes del nostre centre han participat de la 12a Trobada d’Audiovisuals en Català, celebrada el dia 10 de
febrer a Porreres. Activitat organitzada pel departament de català.
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El passat 2 de febrer es dugué a terme una xerrada per a pares i mares sobre les “Xarxes Socials”, organitzada
per la COAPA amb la collaboració de l’APIMA de l’institut i a dins del Pla de formació de Famílies per al
curs 2010-11, del qual trobareu més informació, amb les altres xerrades que es faran durant aquest curs, a
l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/apima/pla_formacio_families.pdf
Podeu collaborar 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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“L’autoestima”
Una forma de promoure l’interès per l’aprenentatge és millorar l'autoestima. Les persones que se senten
negatives, que creuen que no són capaces de fer res, que s’infravaloren, són persones a qui els manca
autoestima i en general rebutgen les activitats que posen en prova les seves capacitats. Les expectatives i la
confiança que teniu en els vostres fills i filles influeixen en la seva conducta i en la seva autoestima. Si veuen que
confiau en les seves capacitats i que valorau els seus esforços i les seves qualitats -tothom en té i són diferents
per a tothom- s’esforçaran a que aquestes expectatives es compleixin.
"Hem de comunicar el respecte que sentim cap els altres, i per això ens hem de preocupar del nostre comportament”
(Chogyam Trungpa)

