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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   

L’equip de Flag Rugby de l’IES Madina Mayurqa ha resultat guanyador en la categoria infantil al 
Campionat de Mallorca en l’edició 2010-11. Enhorabona als campions!  

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/rugby/flagrugby.html  

El dilluns 14 de març el Consell Escolar de l’institut va aprovar el nou Reglament d’Organització i 
Funcionament (ROF) del centre. El trobareu a l’apartat de “Normativa” de la web: 

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

Les VI Jornades culturals de l’IES Madina Mayurca es duran a terme entre els dies 19 i 20 d’abril. La 
participació és obligatòria per a l’alumnat i el servei de transport escolar mantindrà el seu horari habitual. 
Trobareu el programa d’activitats a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/jornades.html  

El divendres 15 d’abril a les 19.00 h. es presenta el Recull de literatura jove. Palma 2011 al Teatre del 
Passeig Mallorca: Catalina Valls, en el que es publiquen diversos textos d’alumnes del nostre centre. 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Participam a la Mostra de teatre escolar 2011 amb dues obres representades per alumnat i professorat del 
centre. Trobareu més informació a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/mostra_teatre.html  

Els alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat de l’optativa d’alemany, acompanyats pels professors Joan 
Carles Garcia i Mª Dolors Roca, han realitzat un viatge cultural a Berlín entre els dies 23 i 27 de març. 

Durant la setmana del 28 de març a l’1 d’abril s’han dut a terme el viatge d’estudis a Astúries i 
l’intercanvi amb Escòcia de l’alumnat de 1r de batxillerat. Vegeu els reportatges fotogràfics a les adreces: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/viatgeprimer/viatgeprimer.html 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/escocia/escocia2011/escocia2011.html  



"Un expert és una persona que ha comès totes les errades posibles en un camp molt concret i per tant és el 
que té experiència”  (Niels Bohr, Premi Nobel de Física 1922) 

El dia 14 d’abril a les 20.00 h. es durà a terme a l’institut una xerrada d’orientació per a pares i mares de 
4t d’ESO per tal de facilitar-vos informació i orientació sobre les diferents opcions de continuïtat en els 
estudis, organitzada pel departament d’Orientació. 

Els alumnes mediadors del nostre centre participaran a la II Trobada d'Alumnes Mediadors que se celebrarà 
el dia 13 de maig al Laboratori d'Arquitectura Francesc Quetglas. 

Un grup d’alumnes de 1r de Batxillerat han participat en diverses activitats del DEMOLAB i DEMOTEC de la 
UIB, el dijous 17 de març, en una visita organitzada pels departament de Biologia i Tecnologia 

86 alumnes han participat a les PROVES CANGUR de matemàtiques, el dijous 17 de març. 

El dia 25 de març els alumnes de 2n de Batxillerat assistiren a la JORNADA DE PORTES OBERTES DE LA 
UIB, activitat del pla d’acció tutorial organitzada pel departament d’Orientació. 

Els dies 5 i 12 d’abril els alumnes de 2n d’ESO han fet el recorregut de Palma Gòtica i han participat de 
l’activitat de PIRAIGUES al parc de la mar, organitzada pel departament de Ciències Socials.  

El projecte DINAMO depenent del Casal de Joves de la barriada va instal·lar un punt d’informació durant el 
temps d’esplai el dia 7 d’abril.  
El dimarts 12 d’abril els alumnes de 3r d’ESO assistiren al Conservatori per gaudir de l’activitat CONCERT DEL 
GRUP CAPEL·LA, organitzada pel departament de Música. 

El divendres 15 d’abril els alumnes de 1r de batxillerat dels grups A, B i C rebran la visita de la batllessa 
Sra. Aina Calvo com a cloenda de l’activitat “Palma Cívica”. 

Un grup d’alumnes de 2n de batxillerat han participat a l’Olimpíada d’Història de l’Art a la UIB el divendres 
8 d’abril. 
Un grup d’alumnes de 2n de Batxillerat participaran a l’Olimpíada d’Economia que se celebrarà a la UIB el 
dimarts 19 d’abril. 
El dimecres 20 d’abril a les 10.30 h. tendrà lloc a l’institut  l’acte de lliurament dels premis dels 
concursos d’audiovisuals, relats breus i portada de l’agenda escolar. 
 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

 

El passat 23 de març es dugué a terme una xerrada per a pares i mares sobre “Drogues”, 
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   

“Resiliència” 

A les Ciències Físiques aquest terme fa referència al fenomen per el qual els cossos retornen a la forma inicial 
després d'haver sigut sotmesos a una pressió que els deforma. Etimològicament ve del llatí, resalire, que vol dir 
“tornar a saltar”, “saltar amunt”, podríem dir sortir endavant. En el nostre àmbit podem definir la resiliència com 
una aptitud per reaccionar positivament front a l'adversitat i utilitzar l’experiència adversa per projectar un futur 
millor. Davant dels problemes de la vida diària les persones reaccionen de manera diferent segons el seu grau de 
vulnerabilitat o resiliència.  

Hi ha trets que potencien aquesta habilitat, com són la introspecció, la independència, la iniciativa, 
l'humor, la creativitat, la moralitat i l'habilitat per a establir vincles satisfactoris amb altres 
persones. Els educadors i els pares i mares podem treballar junts per potenciar aquests trets, perquè com 
gairebé tot, la resiliència  també s'aprèn. Podeu ampliar aquesta informació a l’adreça: 

http://revista.consumer.es/web/ca/20070101/interiormente/71063.php  
 


