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Els següents alumnes del nostre centre han resultat guanyadors de les Proves cangur de matemàtiques a
Balears, 2012:
Nivell 4 (2n batxillerat): Ramón Moreno Macarrilla (1r classificat), Enric Alcover Comas (2n classificat),
Feliu Serra Burriel (5è classificat)
Nivell 3 (1r batxillerat): Xavier Garcia Llinàs (5è classificat)
El nostre institut ha ocupat el segon lloc de les Illes Balears a la VI Olimpíada de Geografia. La
puntuació dels tres primers centres és la següent:
1r.- IES Mossèn Alcover 7'73, 2n.- IES Madina Mayurqa 7'66, 3r.- IES Ramon Llull 6'76
L’alumna Rosalía Fàbregues Folgueira, de 3r d’ESO B, ha obtingut el primer premi al campionat de
gimnàstica rítmica celebrat a Elx dia 14 d'abril, categoria júnior, organitzat per FEDDI (Federació Espanyola
d’Esports per a persones amb discapacitat intellectual).
L’alumna Aina Maimó Far, de 1r de batxillerat, ha quedat finalista de la fase final del concurs d’anglès
Fonix 2012 a Balears.
Els equips de Flag Rugbi de l'institut han resultat guanyadors del Campionat de Balears 2011-12 en la
categoria d’infantil i subcampions en la categoria cadet, en el torneig organitzat pel Consell de Mallorca:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/rugby/flagrugby.html
El dijous 17 de maig a les 19.00 h farem una reunió informativa sobre el batxillerat per a pares i
mares d’alumnes d’altres centres, que estan interessats en venir al nostre institut a cursar el batxillerat.
Al consell escolar del passat dia 26 d’abril es va aprovar el nou PEC (Projecte Educatiu de Centre):
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/PEC.pdf
A l’enllaç següent trobareu les fotografies del concurs per a elegir la portada de l’agenda escolar del curs
2012-13: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/fotos_portada_agenda.swf
Podeu emetre el vostre vot a l’espai “Concurs portada agenda escolar” de l’aula virtual. Els alumnes i
professorat poden accedir amb el seu usuari de l’aula virtual i als pares i mares se’ls facilitarà un usuari.
Estrenam un nou bloc sobre les activitats teatrals a l’institut. El trobareu a l’adreça:
http://teatremadina.wordpress.com/
Hem publicat el calendari de final de curs a la web de l’institut. El trobareu a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_FI_DE_CURS.pdf

"Fins i tot el més gran dels viatges comença donant una passa."
(Benjamin Franklin)

A l’enllaç següent trobareu el document “Informe Mallorca. Adolescentes y sus padres ante la prevención
de drogas y sus riesgos”, elaborat per l’IREFREA. Si estau interessats a assistir a un exposició pública de
l’informe enviau un correu a l’adreça apima@iesmadinamayurqa.net abans de finals de maig.
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/INFORME_IREPFREA.pdf
El divendres dia 15 de juny celebrarem la tradicional festa de final del curs i sopar a la fresca, organitzats
per l’APIMA, en la que acomiadarem l’alumnat de segon de batxillerat, i aprofitarem també l'ocasió per
inaugurar l'ampliació de l'institut i el nou polisportiu. Aviat us informarem del programa detallat d’activitats.
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Els grups de teatre de l’IES Madina Mayurqa han participat a la Mostra de Teatre Escolar 2012 amb les
obres “Un capell de palla d’Itàlia” i “Crispetes”. Podeu veure el reportatge fotogràfic a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/teatre/teatre2012.swf
El dilluns 14 de maig els alumnes de 1r de batxillerat han participat a distintes activitats d’orientació
professional organitzades pel departament d’orientació.
El dimarts 22 de maig els alumnes de l’assignatura de religió de 1r d’ESO visitaran el Museu Bíblic,
acompanyats per les professores Joana Maria Serra i Asun Ferrer.
El dijous 24 de maig els alumnes de 3r d’ESO assistiran a una representació teatral, com a cloenda del taller
“Palma Cívica” de l’Ajuntament de Palma. Activitat organitzada pel departament d’orientació.
El divendres 25 de maig els alumnes del curs 1r B de batxillerat visitaran l’Aula de la mar acompanyats per
les professores Cati Gual i Maria Pou, del departament de Biologia i Geologia.
El divendres 25 de maig els alumnes de 2n i 4t d’ESO realitzaran el taller “Quina llauna amb les
matemàtiques”, i els de 3r d’ESO el taller “Els codis de barres”. Activitats organitzades pel departament de
matemàtiques.
El dimarts 29 de maig els alumnes de matemàtiques B de 4t d’ESO realitzaran l’activitat “Matemàtiques
naturalment”. Activitat organitzada pel departament de matemàtiques.
El dijous 31 de maig els alumnes de 1r A i B de batxillerat participaran a l’activitat “Trigonometria oculta
a la Seu”, acompanyats pels professors Mª Antònia Roig i Antoni Morante, del departament de matemàtiques.
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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. Us animam a participar en les
properes reunions de la seva junta directiva, els dies 28 de maig i 25 de juny a les
20.00h a la biblioteca de l’institut. Podeu contactar amb l’APIMA per correu electrònic a
l’adreça apima@iesmadinamayurqa.net
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L’ensenyament públic
En aquests moments en què els sistemes sanitari i educatiu del nostre país es veuen afectats per canvis que
posen en qüestió el seu caràcter de servei públic essencial, entenem que és pertinent recordar el que diu el
nostre Projecte Educatiu al seu primer punt:
“Entenem que el sistema públic d'educació és el principal factor de cohesió social i que per això ha de garantir la

igualtat d'oportunitats i possibilitar que tot l'alumnat, sense distinció d'origen, nivell socioeconòmic, cultural o
d'aptituds, assoleixi el màxim desenvolupament de les seves capacitats intellectuals, culturals i emocionals per
mitjà d'una educació de qualitat adaptada a les seves necessitats.”
I per això, tot i ser conscients que sovint els serveis públics han de millorar l’eficiència en la gestió dels recursos i
el nivell d’excellència en els resultats, creiem que la defensa d’una educació pública de qualitat és no només una
qüestió de justícia social, sinó de pura supervivència del sistema de benestar i de progrés del que ens hem dotat
en les darreres dècades.
"Fins i tot el més gran dels viatges comença donant una passa."
(Benjamin Franklin)

