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Circular informativa per a la comunitat educativa de l'IES 
Madina Mayurqa, de periodicitat mensual, on us informam 
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 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS   

La segona avaluació tendrà lloc entre els dies 15 i 16 de març i el lliurament de notes es durà a terme durant 
la setmana següent. 

Les VI Jornades culturals de l’IES Madina Mayurca es duran a terme entre els dies 19 i 20 d’abril. Els 
professors, pares i mares i alumnes interessats en organitzar alguna activitat o taller poden lliurar les seves 
propostes a la coordinadora d’activitats extraescolars, professora Immaculada Darder, fins al divendres 25 
de març. 

Ha començat el procés d’adscripció per a 1r d’ESO que finalitza el divendres 18 de març. El dimarts 15 
de març a les 20.00h. farem una sessió de portes obertes per als pares i mares de les escoles 
adscrites. Trobareu més informació a l’adreça:  

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/portes_obertes.pdf  

Els alumnes de 2n d’ESO Jeannine Bonnín Ripoll, Esteva Colom García i Anton Popov han sigut 
seleccionats per a participar a la fase final de la  V Festa de les Matemàtiques que se celebrarà a Felanitx 
els dies 13 i 14 de maig. Trobareu més informació a l’adreça: 

http://weib.caib.es/vfestadelesmatematiques/seleccionats.htm  

Recordau que hem convocat els següents certàmens i concursos: 

o X Certamen de relats breus IES Madina Mayurqa. Entrega d’originals a secretaria fins el dia 25 de 
març. Més informació a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/bases_relats_breus.pdf  

o Concurs per a la portada de l’agenda escolar del curs 2011-12. Entrega d’originals a secretaria 
fins el dia 25 de març. Trobareu més informació a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/bases_portada.pdf 

o I Certamen audiovisual IES Madina Mayurqa. Entrega de les 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 curiositat és el principi de la intel�ligència activa”  (Bertrand Russell) 

Us recordam que la biblioteca del centre està oberta per als alumnes del centre tots els dimecres de 
les 15.30h fins a les 18.30h. 

A la pàgina web del centre hem incorporat un apartat específic sobre informacions de Secretaria: 

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

El dilluns 14 de març se celebrarà el consell escolar per a l’aprovació del nou Reglament d’Organització i 
Funcionament (ROF) de l’institut: http://www.iesmadinamayurqa.net/revisio_rof.html  
 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El dia 23 de febrer un grup d’alumnes de 1r d’ESO han participat a un Taller d’animació per ordinador al 
ParcBit. 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han participat del taller: “Cyberbulling i mals usos d’Internet” organitzat pel 
departament d’orientació conjuntament amb Infojove del Consell de Mallorca. 

Durant la setmana del 28 de març a l’1 d’abril es duran a terme el viatge d’estudis a Astúries i 
l’intercanvi amb Escòcia de l’alumnat de 1r de batxillerat. Per als alumnes que no participen als viatges es 
farà classe amb un horari adaptat. Durant aquests dies no s’avançarà matèria i es prepasaran temes anteriors. 

El 24 de febrer els alumnes de 4t d’ESO han anat al Teatre sans a veure l’obra de teatre “La cantant calba”, 
d’Eugene Ionesco. Activitat organitzada pel departament d’orientació. 

Un grup d’alumnes de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat participen a les Proves Cangur 2011 de 
matemàtiques, que se celebraran el 17 de març al Palma Arena. Activitat organitzada pel departament de 
matemàtiques. http://www.xeix.org/-Cangur-  

L’alumnat de 3r d’ESO ha visitat l’exposició “Verí animal” i ha participat de l’activitat programada pel Caixa 
fòrum. Activitat organitzada pel departament de biologia i geologia. 

Els  dies 19  i 20 d’abril  formant part de les jornades culturals,  celebrarem el dia  del llibre.  Entre d’altres 
activitats es farà  una venda de llibres de segona mà. Els alumnes que vulguin participar poden lliurar els 
seus llibres (novel�la, còmics, llibres infantils, etc.) a la professora Inmaculada Darder. 
 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

El passat 10 de març es dugué a terme una xerrada per a pares i mares sobre “Sexualitat”, organitzada per la 
COAPA amb la col�laboració 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 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! 
 

CCCOOONNNSSSEEELLLLLLSSS   III   RRREEECCCOOOMMMAAANNNAAACCCIIIOOONNNSSS   

  “Estimular la curiositat” 
Podem definir la curiositat com l'esperit per indagar en les coses en les que no trobam una explicació immediata, 
que ens sobten o que són inesperades, o que, senzillament, ens criden l'atenció. La major part dels nins i nines, 
des de ben petits, mostren gran curiositat i interès per aprendre i per conèixer el món. Això significa que 
aprendre, descobrir i saber més, són necessitats lligades a la naturalesa humana, tot i que no sabem molt bé per 
què en alguns casos, quan es fan grans, aquest interès disminueix. La curiositat és un dels elements clau 
per a l’aprenentatge autònom i per això cal despertar-la, estimular-la i mantenir-la durant tota la 
vida. Des d’aquesta perspectiva, podeu plantejar als vostres fills i filles problemes oberts com aquest: Què 
significa el símbol que apareix a la part superior esquerra de la portada d’aquest full? Quina relació 
té amb aquesta circular? Quina estratègia de recerca heu fet servir? Les respostes al proper número... 

 


