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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   

Els alumnes de 2n d’ESO Jeannine Bonnín, Esteva Colom i Anton Popov han estat seleccionats pel comité 
organitzador de la V Festa de les Matemàtiques per participar a la fase final els dies 13 i 14 de maig a 
Felanitx. 

Com a culminació del Seminari de formació sobre “Atenció a l’alumnat amb altes capacitats”, hem sol�licitat 
participar a un Projecte ARCE del Ministeri d’Educació i Ciència, de col�laboració amb altres centres de 
l’estat espanyol sobre “Atenció a l’alumnat de batxillerat amb altes capacitats per mitjà de les TIC” 

La professora de música i responsable de la coral de l’institut, Pilar Riera, va interpretar la Sibil�la el passat 
dia 28 d’abril a la Catedral d’Eivissa, amb acompanyament de l’organista Pere Reynés i el Cor de Santa 
Eulària dirigit per Jordi Martí Company. Trobareu més informació a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/Pilar_Riera.pdf  

Els alumnes del nostre centre, Antoni Garau Seguí (3r d’ESO) i Adrià Salom Rullan (2n Batx.) han resultat 
premiats a les Proves Cangur de Matemàtiques 2011, amb un setè lloc al Nivell 1 i un desè lloc al Nivell 4, 
respectivament. Enhorabona! 

El proper dia 17 de juny celebrarem l’acte d’acomiadament de l’alumnat de 2n de batxillerat i la festa de 
final de curs i sopar a la fresca organitzats per l’APIMA. Us demanam que si hi ha algú (alumnat, 
professorat, pare o mare,...) interessat en fer alguna actuació (tocar un instrument, cantar, ballar, il�lusionisme, 
etc.) ho comuniqui al més aviat possible a l’adreça apima@iesmadinamayurqa.net o a la coordinadora 
d’activitats extraescolars, professora Macu Darder. 

L’alumne Gerard López Roig, de 2n de batxillerat, és finalista de la Prova d’Anglès Fonix 2011, que se 
celebrarà el dissabte 14 de maig a les 12.00 h a l’edifici de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) a Sa Riera. 
Congratulations! Good luck!  

Ja hem publicat el calendari de final de curs (maig-juny) a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_FI_DE_CURS_10-11.pdf 

El proper dilluns 30 de maig a les 20.00 h celebrarem una reunió informativa per a pares i mares 
d’alumnes de 4t d’ESO d’altres centres que estan interessats en dur els seus fills i filles a fer el batxillerat al 
nostre institut. 



"Space and time are not conditions in which we live. They are modes in which we think”  (Albert Einstein) 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El proper dia 15 de juny s’inaugurarà a la biblioteca de l’institut una exposició de publicacions dels 
professors i alumnes del centre creadors i autors. 

El divendres 13 de maig, l’equip d’alumnat mediador del centre, coordinats pel professor Antoni Font, participen 
a la II Trobada d’alumnes mediadors escolars de Mallorca. 

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  

El divendres 6 de maig, els alumnes de 1r de Batxillerat A i de 4t d’ ESO A visitaren l’IFISC (Institut de física 
interdisciplinar i sistemes complexos) a la UIB, on feren un taller de caos i sistemes complexos, visitaren 
els laboratoris i reberen una conferència sobre el LASER a càrrec del Dr. Claudio Mirasso. Activitat 
organitzada per les tutores dels grups, professores Glòria Coll i Manuela Barber. 

El dia 4 maig es va realitzar a la UIB una activitat del Demolab amb l’alumnat de 4t d’ESO, organitzada pel 
departament de biologia. 

Les VI Jornades culturals de l’IES Madina Mayurqa es varen dur a terme els dies 19 i 20 d’abril. Podeu 
veure el reportatge fotogràfic a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/jornades/jornades1011/jornades1011.html  

El dia 19 d’abril hem participat al 22è Encontre de teatre en Català a Artà, activitat organitzada pel 
departament de català. Trobareu el reportatge fotogràfic a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/teatre/encontre_teatre.html 

El passat dia 18 d’abril, alumnat i professorat de l’institut va enregistrar un Lipdub basat en la cançó “Avui va 
de bo”,  coordinats per la professora Lena Serra. Podeu veure l’enregistrament a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/teatre/lipdub/lipdub.html 

El divendres 15 d’abril a les 19.00 h. es va presentar el Recull de literatura jove, Palma 2011, al Teatre 
del Passeig Mallorca “Catalina Valls, en el que es publiquen diversos textos dels alumnes del nostre centre 
Bernat Falcón Nadal, Daniel Ferrá Abril, Irene Rodríguez Aguado, Paula Bujosa Rodríguez,  Mathilda 
Janicot Bale i Carme Rosselló Rosselló. Podeu veure el reportatge fotogràfic de l’acte a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/relats/recull_lit_2011.html  

Els alumnes de religió de 1r i 2n d’ESO van participar, el 15 d’abril, a un Taller d’educació en valors a Petra. 

El 14 d’abril el departament d’orientació va organitzar la xerrada informativa  per a pares de 4t d’ESO “I 
desprès de l’ESO què?” 

El dia 12 d’abril els alumnes de 3r d’ESO han gaudit del concert del grup Capel�la al Conservatori de 
Música , activitat organitzada pel departament de música. 

Els grups de 2n d’ESO han realitzat les activitats de piragüisme i Palma gòtica, activitats organitzades pel 
departament de geografia i història. 

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO han realitzat un Taller de plàncton, a l’aula de la mar, Sa Petrolera; 
organitzat pel departament de biologia. 

Alumnes de 1r de Batxillerat de l’optativa de literatura castellana, han visitat  la Cartoixa de 
Valldemossa, activitat organitzada pel departament de Llengua i Literatura castellana. 
 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

 

El proper dia 24 de maig a les 20.00 h tendrà lloc a l’institut la darrera xerrada d’aquest 
curs del Pla de formació de Famílies sobre “Alimentació”, organitzada per la COAPA 
amb la col�laboració de l’APIMA del centre. 
 
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 apima@iesmadinamayurqa.net 

 


