
"No sé què semblaré als ulls del món, però als meus és com si hagués estat un nin que juga a la vorera de la mar i que es diverteix de 
tant en tant trobant una pedra més redona o una copinya més hermosa, mentre l'immens oceà de la veritat s'estèn, inexplorat, davant 

meu."   (Isaac Newton) 
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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 
pot 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 proper dia 17 d’octubre durem a terme l’avaluació inicial d’ESO. Com a novetat d’enguany, les famílies 
rebran un informe individualitzat del seu fill o filla, de forma que tenguin coneixement de la seva situació 
acadèmica i de possibles dificultats des del primer moment. 

Reunió de pares i mares d’ESO: El dia 23 d’octubre a les 20.00 h farem la reunió de pares de 1r d’ESO 
amb l’equip directiu i la junta directiva de l’APIMA, i a partir de les 20.30h tots els pares i mares de 1r 
a 4t d’ESO es reuniran amb el tutor o tutora del seu grup. Rebreu més informació properament. 

Reunió de pares i mares de Batxillerat: El dia 25 d’octubre a les 20.00 h farem la reunió de pares de 1r 
de Batxillerat amb l’equip directiu i la junta directiva de l’APIMA, i a partir de les 20.30h tots els 
pares i mares de 1r i 2n de Batxillerat es reuniran amb el tutor o tutora del seu grup. Rebreu més 
informació properament. 

Eleccions al Consell Escolar de l’institut: durant aquest trimestre hem de procedir a renovar parcialment el 
consell escolar de l’institut, i us volem convidar a presentar la vostra candidatura. Trobareu més informació a 
l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/secretaria.html#consell  

Recordau que podeu consultar un resum dels drets i deures de l’alumnat, del professorat i dels pares i 
mares a les pàgines 3 a 8 de l’agenda escolar de l’alumnat. 

Recordau també que podeu consultar els serveis que donam a l’alumnat i a les seves famílies a la pàgina 
9 de l’agenda escolar de l’alumnat. 

Enguany hem ampliat el programa de Seccions Europees en anglès a l’assignatura d’Educació Plàstica i 
Visual de 1r d’ESO, que s’impartirà en anglès, a més de les d’Educació i Ciutadania de 2n d’ESO  i 
Educació Ètico-Cívica de 4t d’ESO, que ja impartíem en aquest idioma.  

Durant aquest trimestre s’han dotat 7 noves aules d’un equipament informàtic format per un ordinador 
per al professorat amb connexió a internet, pissarra digital i canó de projecció.  

El proper dijous dia 11 d’octubre hi ha convocada una vaga d’estudiants contra les retallades en educació per 
part del sindicat d’estudiants SEPC, i per aquest motiu és possible que el desenvolupament de les classes es 
vegi afectat. Aprofitam per recordar-vos que l’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot fer vaga. Trobareu més 
informació a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/avis_vaga.pdf  



"No sé què semblaré als ulls del món, però als meus és com si hagués estat un nin que juga a la vorera de la mar i que es diverteix de 
tant en tant trobant una pedra més redona o una copinya més hermosa, mentre l'immens oceà de la veritat s'estèn, inexplorat, davant 

meu."   (Isaac Newton) 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

A dins de les activitats de reforç que organitzam, hem posat en marxa un taller de lectura per a l’alumnat 
d’ESO, que s’imparteix els dimecres i divendres en finalitzar l’horari de classes. Trobareu més informació 
a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/taller_de_lectura.pdf  
Us recordam que els dimecres horabaixa ofertam classes de repàs gratuïtes per a l’alumnat del centre, de 
les matèries de castellà, català, anglès i matemàtiques, i que la biblioteca està oberta entre les 15.30 h 
i les 18.30 h. Trobareu més informació a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates.pdf  
Tallers de teatre, cant coral i activitats esportives extraescolars: tal i com hem fet en cursos anteriors, 
enguany hem organitzat dos tallers de teatre, dirigits respectivament pels professors Carles Pujols i Lena 
Serra, diverses activitats extraescolars esportives i el taller de cant coral dirigit per la professora Pilar 
Riera. La inscripció s’ha de fer a secretaria abans del 12 d’octubre. Més informació a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/activitats_horabaixa.pdf  
Estam organitzant classes d’anglès com a activitat extraescolar per a alumnat, professorat i pares i 
mares del centre. Trobareu més informació a l’adreça: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/angles_extraescolar.pdf  
Consulta jove: El dia 5 d’octubre s’ha fet la presentació del Servei de Consulta Jove per a l’alumnat de 2n 
d’ESO i el 19 d’octubre per a 1r de batxillerat. Aquest servei s’ofereix en col�laboració amb el Centre de 
Salut de s’Escorxador i, com a novetat, enguany els alumnes podran fer consultes per mitjà de l’aula virtual. 
Aquest curs tenim previst completar la nostra participació al Projecte ARCE del Ministeri d’Educació i Cultura: 
“Atenció a l’alumnat d’altes capacitats per mitjà de els TIC”. Podeu veure la darrera de les activitats 
realitzades, titulada “Mail - Art ¿Por què gritas hoy?” a l’enllaç: 
http://arcequierosaber.wordpress.com/2012/09/08/por-que-gritas-hoy/ 
Per segon any participam en un projecte europeu eTwinning sobre ensenyament de llengües 
estrangeres, titulat “How far is Bünyan from Palma? II”, amb un altre centre educatiu de Turquia,  
organitzat pel professor del departament de llengües estrangeres, Jorge Cantin. 

L’alumnat de 1r d’ESO de l’assignatura de religió participarà dia 26 d’octubre a una Jornada Cultural al 
Santuari de Lluc. Activitat organitzada per la professora de religió, Joana Maria Serra. 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPAAARRREEESSS   III   MMMAAARRREEESSS   

 

L’APIMA du a terme una tasca imprescindible de representació dels pares i de les mares i 
d’interlocució amb l’equip directiu i amb l’administració. Us animam a associar-vos i a 
participar en les seves reunions, el darrer dilluns de cada mes a les 20.00h a la 
biblioteca de l’institut. Correu electrònic de l’APIMA: apima@iesmadinamayurqa.net 

 

III   HHHEEEMMM   CCCOOOMMMEEENNNÇÇÇAAATTT   UUUNNN   NNNOOOUUU   CCCUUURRRSSS.........   

A pesar de les nombroses dificultats, hem començat un nou curs, i podem dir que ho hem fet amb una certa 
normalitat gràcies a l’esforç i a la professionalitat del professorat i d’altres treballadors del centre, que com sabeu 
enguany hauran de desenvolupar la seva tasca en condicions molt més difícils que en cursos anteriors. 

Com hem fet en altres ocasions, us volem informar de la difícil situació en què es troba l’institut per les retallades 
en educació, que suposen una reducció del 27% en el pressupost anual del centre, mantenir des del curs passat 
un deute de 20.000 €, tenir 4 professors menys mentre que el nombre total d’alumnes ha augmentat en 
aproximadament 60, no disposar de professors substituts per a les baixes inferiors a un mes, no comptar amb tot 
el personal de neteja que caldria, i augmentar el nombre d’alumnes per grup, fins a 34 a l’ESO i 40 al Batxillerat. 

Així mateix, us feim saber que en aquests moments tenim una professora de baixa per maternitat que, per raons 
alienes a la direcció del centre, no serà substituïda durant els primers 15 dies d’absència. 

Tot i així, us reiteram el compromís amb la nostra feina, i ens esforçarem perquè aquesta situació afecti el menys 
possible el funcionament del centre i la qualitat de l’ensenyament que reben els vostres fills i filles. 

Que tenguem un bon curs. 

 


