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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

INFORMACIONS I AVISOSINFORMACIONS I AVISOS

Participam en un estudi estatal d’avaluació de la convivència, juntament amb altres tres centres de Mallorca 
i sota la coordinació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i de la Universitat Complutense de 
Madrid.

El pla de formació del professorat de l’institut inclou per a aquest curs les següents activitats de formació:

• Grup  de  treball  “Elaboració  de  materials  curriculars  de  matemàtiques  per  al  treball  per 
competències a 1r d’ESO”

• Curs  de  formació  en  centres:  “Ús  educatiu  de  les  pissarres  digitals  i  dels  ultraportàtils 
(programa Xarxipèlag 2.0)”

• Seminari  de formació en centres: "Projecte ARCE. Atenció a la diversitat de l’alumnat d’altes 
capacitats per mitjà de les TIC"

El proper dijous 17 de novembre a les 20.00h  celebrarem el consell escolar per a l’aprovació de la 
Programació General anual de l’institut (PGA). Podeu veure tota la documentació a l’adreça:

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

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

Aquest curs les activitats de la biblioteca tendran com a leit motiv “el viatge”. Per això us demanam que si 
teniu un llibre de viatges que us hagi agradat, o que us hagi impactat per algun motiu, ens el deixeu en prèstec a 
la biblioteca durant aquest curs.

El proper dimecres 16 de novembre a les 20.00h, l’APIMA ha convocat una assemblea general de pares i 
mares. Podeu veure la convocatòria a l’adreça:

http://www.iesmadinamayurqa.net/apima/circular_assemblea.pdf 

Us informam que la primera avaluació d’aquest curs 2011-12 tendrà lloc els dies 29 i 30 de novembre

"Les lleis passen, i les pissarres deixen d’embrutar-nos els dits per convertir-se en digitals. Però la força i la influència d’un bon 
professor sempre marcarà la diferència: aquell qui és capaç de penjar la motxilla d’un desencís justificat al costat de les motxilles dels 
alumnes i, ja alliberat del pes, assumeix de bon humor que no serà recordat per allò que li toca ensenyar, sinó per el que aprendran 

d’ell.”  (Carles Capdevila, periodista)

http://www.iesmadinamayurqa.net/apima/circular_assemblea.pdf
http://www.iesmadinamayurqa.net/normativa.html
http://www.iesmadinamayurqa.net/circular/subscripcio.html


ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

Els alumnes de 1r d’ESO han visitat l’exposició permanent de la Fundació March, el dilluns 17 d’octubre 
i participat de l’activitat  “Taller d’Art   Primitiu”, del qual podeu veure els resultats al tauló d’exposicions del 
centre.
Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa de Plàstica han visitat l’exposició permanent de la Fundació March, 
el dijous 20 d’octubre i participat de l’activitat “Taller L’inconscient”.
El 27 d’octubre els alumnes de 2n d’ESO van realitzar la sortida escolar al Castell d’Alaró
Els  alumnes  de  1r  d’ESO han  visitat  l’exposició  permanent  de  la  Fundació  La  caixa ,  el  dijous  10  de 
novembre i participat de l’activitat “ Viu el modernisme” i l’exposició del Palau solleric
Els alumnes de  2n de Batxillerat acompanyats  pels seus tutors  i  l’orientador  del  centre han visitat  la fira 
UNITOUR. Saló d’orientació universitària, el passat dijous 10 de novembre.
El grup d’alumnes de religió de 4t d’ESO han fet una sortida a la Seu amb visita al museu.
Durant el present curs escolar tenim previst organitzar els següents  viatges d’estudis, dels que rebreu més 
informació properament:

• Viatge a la neu de 2n d’ESO
• Viatge a Berlín per als alumnes de l’optativa d’alemany de 3r, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat
• Viatge a Escòcia dels alumnes de 1r de Batxillerat
• Viatge d’estudis de 1r de Batxillerat

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARESASSOCIACIÓ DE PARES I MARES

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!

I TAMBÉ ÉS IMPORTANT...I TAMBÉ ÉS IMPORTANT...

“Qui resisteix, guanya”

Amb aquesta  frase  un famós escriptor  espanyol  es  referia  a  la  resistència  al 
fracàs, a la necessitat de continuar escrivint i de millorar en la seva professió a 
pesar de les dificultats, i  en general  a la capacitat  d’enfrontar-se a les pitjors 
circumstàncies i sortir enfortits, com a una de les claus per a aconseguir l’èxit.

En  uns  moments  en  què  la  nostra  societat  passa  per  grans  dificultats,  que 
afecten  significativament  i  de  manera  molt  negativa  al  sistema  educatiu,  és 
imprescindible que traslladem als qui ens envolten, i especialment als més joves, 
la  determinació  per  continuar  millorant  en  la  nostra  feina,  ja  sigui  com  a 
professors, estudiants, pares i mares o simples ciutadans, i que no acceptem el 
desànim, sinó que siguem capaços  d’assumir  els  temps que vendran com un 
repte,  i  de  resistir,  però  no  com  aquells  que  suporten  tots  els  mals 
resignadament, sinó com els qui els enfronten per continuar avançant.

"Les lleis passen, i les pissarres deixen d’embrutar-nos els dits per convertir-se en digitals. Però la força i la influència d’un bon 
professor sempre marcarà la diferència: aquell qui és capaç de penjar la motxilla d’un desencís justificat al costat de les motxilles dels 
alumnes i, ja alliberat del pes, assumeix de bon humor que no serà recordat per allò que li toca ensenyar, sinó per el que aprendran 

d’ell.”  (Carles Capdevila, periodista)
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