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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

Les VII Jornades Culturals de Pasqua se celebraran els propers dies 3 i 4 d’abril. Properament rebreu una 
circular informativa amb el programa i horari detallat. Els alumnes faran la inscripció per internet.

El dia 2 d’abril a les 21.00 h al hall de l’institut es durà a terme l’obertura de les jornades a càrrec d’un 
grup de pares i mares de l’APIMA,  amb la  lectura dramatitzada de l’obra “Història(es)”  d’en Joan 
Carles Belliure. Esperam comptar amb la vostra assistència.

El proper dijous 22 de març a les 19.00 h farem una reunió informativa per a pares i mares d’alumnes 
de 6è de primària que al curs vinent hauran de fer 1r d’ESO.

Les juntes de la segona  avaluació  han tengut lloc els  dies 13 i  14 de març.  Durant  els  propers  dies  es 
repartiran els butlletins de qualificacions i us recomanam que concerteu entrevista amb el tutor o tutora per 
analitzar la marxa del curs i acordar les corresponents mesures correctores, cas que sigui necessari.

Dins del procés de  revisió del PEC que tenim engegat, us informam que abans del  divendres 23 de març 
publicarem el primer esborrany. Esperam comptar amb les vostres aportacions i suggeriments, que els pares i 
mares podeu canalitzar a través de l’APIMA de l’institut.

A l’enllaç següent podeu veure distintes activitats de l’IES Madina Mayurqa a dins del Projecte ARCE:
http://arcequierosaber.wordpress.com/actividades/ies-madina-mayurqa/

ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

Dia 16 de març, els alumnes de 2n de Batxillerat assisteixen a la jornada de portes obertes de la UIB. 
Activitat organitzada pel departament d’orientació.

Concert  al  Conservatori per  als  alumnes de  1r d’ESO el  dimarts  20 de març.  Activitat  organitzada  pel 
departament de música.

Visita  cultural  a Barcelona d’alumnes de 4t  d'ESO els  dies 20 i  21 de març,  acompanyats  per  les 
professores Lena Serra , Xisca Salvà i Manuela Barber. 

"En una societat del coneixement, l'economia de la qual es basarà cada vegada més en la ciència i en la tecnologia, la principal riquesa 
de les nacions ja no és el territori, ni la població, ni les matèries primeres ni el capital: és el talent.”  

(José Antonio Marina)
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Visita a l’Aula de la Mar dels alumnes de  3r d’ESO els dies  22 i 30 de març. Activitat organitzada pel 
departament de Biologia.

Taller de resolució de conflictes per als alumnes de 2n ESO C dia 23 de març, organitzat pel departament 
d’orientació en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma.

Taller de prevenció de consum d’alcohol per a alumnes de 4t d’ESO els dies 22 i 30 de març. Activitat 
organitzada pel departament d’orientació i tutories de 4t.

Viatge  d'estudis  de  primer  de  batxillerat a  Bilbao,  Cantàbria  i  Burgos,  del  26 fins  al  30  de març, 
acompanyats pels professors: I. Pascual, M. Barber, M. Culla, D. Canchado, G. Nicolau i A. B. Linde.

Viatge d’alumnes de 1r batxillerat a Escòcia del 26 al 31 de març, acompanyats per les professores M. 
Homar i A. Van Laak

Visita  al  LADAT (Laboratori  d'animació  de  la  UIB)  per  a  alumnes  d’informàtica de  4t  d’ESO i  1r  de 
batxillerat el dia 2 d’abril, amb els professors G. Nicolau, I. Pascual, C. Amador i A.B. Linde.

Visita a Palma Aquarium dels alumnes de 4t de ESO el dia 3 d’abril, amb l’activitat, “La Mediterrànea i els 
Mars Tropicals”, organitzada pel departament de biologia.

 Sortida per conèixer l'art del Renaixement i del Barroc de Palma dia 3 d’abril per a alumnes d’Història de 
l’Art de 2n de batxillerat. Activitat organitzada pel departament de geografia i història.

Visita al Mercat de Sineu dels alumnes de les assignatures d’Economia i Geografia de 2n de batxillerat, el 
dia 4 d’abril. Activitat organitzada pel departament de geografia i història i el subdepartament d’economia.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARESASSOCIACIÓ DE PARES I MARES

L’APIMA du a terme una tasca imprescindible de representació dels pares i les mares i 
d’interlocució  amb l’equip  directiu  i  amb l’administració,  en tot  allò  que fa  referència  a 
l’educació dels vostres fills i filles, a més de participar en diverses activitats del centre. La 
propera  reunió de la junta directiva es farà el dia  26 de març a les  20.00 h. Us 
animam  a  participar-hi.  Recordau  que  podeu  contactar  amb  l’APIMA  a  l’adreça: 
apima@iesmadinamayurqa.net 

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

El talent

El filòsof i educador José Antonio Marina defineix el  talent com la «intel·ligència triomfant, la que és capaç de 
triar metes valuoses, aprofitar els coneixements adequats, mobilitzar les emocions creadores i aplicar l'energia, el 
valor i la tenacitat suficients». 

Per tant el talent no és només intel·ligència, sinó que depèn de com es fa servir aquesta intel·ligència, i suposa 
mantenir una actitud activa i enfrontar-se als problemes i les situacions, ser capaç de prendre iniciatives per 
generar solucions i tenir la valentia d'atrevir-se a posar en pràctica la solució triada. 

Es pot generar el talent? Sí, amb educació,  ajudant els infants i els joves a construir bé la seva intel·ligència 
generadora d'idees i la seva  intel·ligència executiva, que és l'encarregada d'organitzar els coneixements, 
els sentiments, els desitjos, els deures i els projectes. 

Conseqüentment, les  virtuts que hem d’ajudar a desenvolupar en els joves per a  adquirir talent són les de 
l'acció,  per afrontar  els problemes; la resistència; l’optimisme,  per mobilitzar  energies que el  pessimisme 
esgota; la sociabilitat, per entendre millor les persones que ens envolten; i la seguretat, per no tenir por.

"En una societat del coneixement, l'economia de la qual es basarà cada vegada més en la ciència i en la tecnologia, la principal riquesa 
de les nacions ja no és el territori, ni la població, ni les matèries primeres ni el capital: és el talent.”  

(José Antonio Marina)
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