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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   

El passat dimarts 4 d’octubre tengué lloc l’acte de lliurament dels premis al rendiment acadèmic 
excel�lent i a l’esforç personal per a l’alumnat d’ESO al Teatre Principal de Palma.  Resultaren premiats els 
alumnes del nostre centre: Francesc Colom Ferrer, Àngels Coll Lujan, Sergio De Gracia D’Agosto, 
Elionor Ferrer Bleda, Mª Antònia Font Mayol, Lluis Caprasi Olmos Esteban, Neus Palmer Hurtado i 
Laura Serra Marin. Més informació a http://www.iesmadinamayurqa.net/resultats.html  

L’alumne de 2n de batxillerat Manuel Domingo Tomàs va aprovar el DELF (diplôme d’Études de Langue 
Française), nivell B2 atorgat per l’Ambaixada de França i la Càmera de Comerç de Paris. Enhorabona. 

Hem publicat els horaris de classe dels grups per al curs 2011-12 a la pàgina web de l’institut. Podeu 
consultar-los a l’adreça següent:  http://www.iesmadinamayurqa.net/Horaris_grups.html 

Us informam que també està disponible el servei de consulta de faltes d’assistència a l’adreça: 
http://www.sgdweb.com/madinamayurqa Per accedir-hi necessitareu un usuari i contrasenya que ja 
hem facilitat als pares i mares que ens vàreu prporcionar una adreça de correu electrònic. Els altres pares i mares 
podreu obtenir aquesta informació a la reunió que celebrarem després de l’avaluació inicial. 

Des del passat 21 de setembre es duen a terme al centre classes de repàs gratuïtes de castellà, català, 
matemàtiques i anglès, tots els dimecres un cop finalitzades les classes i a l’horabaixa. Trobareu més 
informació a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates.pdf  

S’ha completat la informatització del catàleg de la biblioteca i properament s’iniciarà el servei de prèstec 
i la consulta del fons documental des de la pàgina web de l’institut. 

Des del curs passat els alumnes disposen de 10 ordinadors a la biblioteca amb connexió a Internet que 
poden fer servir per cercar informació o fer treballs durant els matins o els dimecres horabaixa. També poden 
fer servir la impressora per a imprimir apunts o treballs. En aquest darrer cas han d’adquirir un tiquet 
d’1 € a consergeria que els dóna dret a imprimir 20 fulls. 

Tal i com és preceptiu segons el que estableix la normativa vigent, us informam que durant el primer trimestre 
d’aquest curs escolar es realitzarà un simulacre d’evacuació del centre. 



"El cost de l'educació és trivial comparat amb el cost de la ignorància”   
(T. Jefferson) 

 

 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El passat dia 7 d’octubre es va presentar als alumnes de 2n d’ESO la Consulta Jove. Aquest any s’oferirà 
aquest servei a tots els alumnes de l’institut els divendres entre les 12 i les 13h. Us recordam que aquest 
servei el du a terme personal sanitari del Centre de Salut de S’escorxador, i té com a missió oferir 
informació i resoldre dubtes, de manera anònima i confidencial,  sobre qualsevol tema relacionat amb la 
salut i el benestar, a fi de millorar els hàbits i disminuir les conductes de risc pròpies dels 
adolescents. 

Durant el present curs escolar es realitzen al centre les següents activitats extraescolars d’horabaixa:  
tallers de teatre per a alumnat, professorat i pares i mares, equip d’handbol, equip de rugbi-flag, i taller 
de cant coral. A més, estam estudiant la possibilitat de realitzar activitats esportives de bàdminton i bàsquet. 
Trobareu més informació a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/activitats_horabaixa.pdf  
L’avaluació inicial d’ESO (sense notes) tendrà lloc el proper dimecres dia 19 d’octubre. 
El dimarts 25 d’octubre farem una reunió amb tots els pares i mares d’ESO. Els pares i mares de 1r 
d’ESO es reuniran amb l’equip directiu i la junta directiva de l’APIMA a les 20.00 h i posteriorment amb els tutors i 
tutores del seu grup. 
El dijous 27 d’octubre farem una reunió amb tots els pares i mares de Batxillerat. Els pares i mares de 
1r de Batxillerat es reuniran amb l’equip directiu i la junta directiva de l’APIMA a les 20.00 h i posteriorment amb 
els tutors i tutores del seu grup. 
 

 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

 

L’Associació de pares i mares de l’institut s’implica activament en la millora dels serveis 
educatius que ofereix el centre, i col�labora estretament amb l’equip directiu i el professorat 
amb aquesta finalitat. És per això que necessitam que us feis socis per tenir una APIMA 
més representativa dels pares i mares del centre. Trobareu més informació i com contactar 
a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/apima/apima.html  
Us necessitam a tots. Feis-vos socis! 

 

 

 

III   TTTAAAMMMBBBÉÉÉ   ÉÉÉSSS   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTT.........   

 

Una comunitat d'aprenentatge és un model de centre participatiu obert a la comunitat, per 
donar resposta als reptes i necessitats que es plantegen en l’educació del segle XXI. Es basa 
en la participació de la comunitat per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i la millora de la convivència, i parteix del convenciment de que tots tenen dret a la 
millor educació i tenen capacitats per a aconseguir-la. Participau en la vida del centre i 
ajudau-nos a construir la nostra comunitat d’aprenentatge. 

 


