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Circular informativa per a alumnat, professorat, pares i 
mares i personal no docent 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 9 de gener es va fer l’entrega de les noves instal�lacions del centre, que ja estan operatives, i que 
inclouen un poliesportiu, tres aules, magatzems, despatx, ascensor i altres serveis auxiliars.  

El divendres 27 de gener, a partir de les 14.00 h., l’Associació de pares i mares (APIMA) organitza el 
tradicional fogueró i torrada de Sant Antoni /Sant Sebastià. Els tiquets per menjar i beure es podran adquirir a 
consergeria entre els dies 18 i 25 de gener, a un preu de 5€. Els alumnes de 1r de batxillerat també 
vendran coques i dolços (1€) per finançar el viatge d’estudis. Us animam a participar, trobareu més 
informació a l’adreça: 

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

Us informam que s’ha publicat l’Estudi sobre Convivència Escolar a l’Educació Secundària a les Illes 
Balears, i que podeu descarregar a l’adreça: 

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

Per tal de completar les actuacions previstes al projecte de direcció corresponent al cuatrienni 2008-
2012, us informam que durant aquest trimestre iniciarem les actuacions següents: 

• Revisió del Projecte Educatiu del Centre (PEC), que inclourà l’elaboració d’un pla sistematitzat 
d’introducció de les tecnologies de la informació i comunicació en els procesos d’ensenyament-
aprenentatge (Pla TIC). 

• Creació d’una intranet per al professorat i d’un espai específic per a pares i mares a l’aula 
virtual del centre. 

El COFUC (Consorci per al Foment de la Llengua Catalana) ofereix cursos de català per a adults dels nivells 
A1, A2, B1, B2, C1 en les modalitats presencial, semipresencial i a distància. El termini de matrícula és del 16 
al 27 de gener de 2012. Els cursos començaran la setmana del 13 de febrer i acabaran la setmana del 28 
de maig de 2012. Trobareu més informació i el procediment per fer la matrícula al lloc web:  

http://cofuc.caib.es   

 



"L’optimisme és la intel�ligència decidida a determinar el futur. No és un sentiment, sinó una manera d’actuar.”   

(José Antonio Marina) 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

L’alumnat de 4t d’ESO i de 2n d’ESO que cursa l’optativa de teatre ha rebut la visita del grup de teatre 
impaciència que els ha representat l’obra “Radiografies”. 

L’alumnat de l’optativa d’història de l’art de 2n de Batxillerat ha realitzat el dia 21 de desembre una 
sortida a veure l’art gòtic de Palma, acompanyats pels professors Joan Buades i J. Ramon Del Canto. 

L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat ha realitzat una sortida al cinema a veure ANONYMOUS en versió anglesa 
el dia 22 de desembre, activitat organitzada pel departament d’anglès. 

Els grups de 4t d’ESO, el dia 16 de desembre, han visitat l’exposició “L’efecte del cinema. Il�lusió, realitat 
i imatge en moviment. Somni i realisme”. L’ activitat fou organitzada pel departament de català. 

El dia 22 de desembre es dugueren a terme les activitats de final de trimestre, organitzades pels dep. 
d’extraescolars, educació física, música, i les professores de religió i teatre. Vegeu el reportatge fotogràfic a: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/nadal/nadal_2011/nadal11.html    

Els dies 17,18 i 24 de gener, es realitzarà un Taller d’educació sexual per a l’alumnat de tercer d’ESO, a 
dins del programa d’Activitats Educatives de l’Ajuntament de Palma i organitzat pel departament d’orientació. 

Els dies 23 i 25 de gener es durà a terme un Taller de resolució de conflictes per a l’alumnat de primer 
d’ESO, a dins del programa d’Activitats Educatives de l’Ajuntament i organitzat pel departament d’orientació. 

El dia 26 de gener representants de la Universitat de Vic faran una xerrada de presentació per a l’alumnat 
de 2n de batxillerat. Activitat organitzada pel departament d’orientació. 

El dia 26 de gener els alumnes de 2n d’ESO faran una excursió al Teix. Activitat organitzada pels 
departaments de geografia i història i educació física. 

El dia 27 de gener es farà una xerrada de presentació del servei de Consulta Jove per a l’alumnat de 1r de 
batxillerat. Activitat organitzada per la caporalia d’estudis. 

 
AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

 

L’APIMA de l’institut du a terme una tasca imprescindible de representació dels pares i 
mares i d’interlocució amb l’equip directiu –amb reunions trimestrals-, i amb l’administració, 
en tot allò que fa referència a qüestions generals que puguin afectar l’educació dels vostres 
fills i filles, a més de disposar d’un representat al consell escolar del centre. Les properes 
reunions de la junta directiva es faran els dies 23 de gener, 27 de febrer i 26 de març a les 
20.00 hores. Us animam a participar-hi. Recordau que podeu contactar amb l’APIMA per 
correu electrònic a l’adreça: apima@iesmadinamayurqa.net  

 

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

 
L’altruïsme es pot definir com un comportament que posa en primer lloc el bé dels altres encara que sigui a 
costa del d’un mateix, i se sol contraposar a l’egoïsme. Algunes investigacions mostren que apareix en els éssers 
humans a partir dels 18 mesos, fet que podria suggerir que les persones tenim una tendència natural a ajudar als 
altres. Al nostre àmbit, podríem considerar actituds altruïstes ser mediador escolar, delegat de curs, representant 
en el consell escolar, membre d’una parella lingüística, o ajudar un alumne nouvingut en el seu procés d’adptació 
al centre. 
 
Alguns corrents de pensament orientals i la física quàntica coincideixen en assenyalar que tots els fenòmens que 
es produeixen a l’univers estan interconnectats, i que per això podem interpretar que res no existeix 
independentment, ni els àtoms, ni les persones, ni les cultures... El nostre benestar està relacionat amb el dels 
altres, i el nostre patiment també, i per això no és possible ser plenament feliços si estam enrevoltats d’infelicitat 
i patiment. I per això l’altruïsme és una actitud, a més de profundament humana, intel�ligent. 
 


