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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
I ara també podeu seguir-nos a Twitter!:

INFORMACIONS I AVISOS
La UIB ha publicat les notes de tall dels diferents estudis per al curs 2012-13, a l’adreça:
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/219/219226_notes_tall1213.pdf
La UIB convoca premis d’investigació per a alumnes de 2n de batxillerat i cicles formatius. Demanau
més informació al tutor o tutora del vostre curs, o a l’adreça consell.social@uib.es
Un cop finalitzada la revisió del Pla d’emergència i d’evacuació del centre l’hem publicat a la web de
l’institut: http://iesmadinamayurqa.net/documents/PLA_DE_SEGURETAT_nov_2012.pdf
El passat dimarts 11 de desembre ens varen visitar, per a una reunió de treball i coordinació, el
professorat dels centres de primària adscrits a l’institut.
El dimecres 12 de desembre, de 14.05 a 15.00h. tot el professorat del centre va rebre a les famílies dels
alumnes per a consultes relacionades amb els resultats de la 1ª avaluació o sobre la marxa del curs.
El passat dijous 13 de desembre es va realitzar el simulacre d’evacuació del centre. Podeu llegir l’informe
del simulacre a l’adreça: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/informe_simulacre.pdf
El divendres 21 de desembre, darrer dia de classes del trimestre, les activitats lectives finalitzaran a les
13.00 h., coincidint amb l’horari del transport escolar. Més informació a:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_nadal.pdf
Hem procedit a la renovació parcial dels membres del consell escolar de l’institut. El nou consell escolar es
va constituir el passat dimecres 12 de desembre. Més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/proclamacio_membres_ce.pdf
L’IES Madina Mayurqa també és present a les xarxes socials: https://twitter.com/IESMadina
A partir del mes de gener l’institut comptarà amb corresponsals de la Xarxa Infojove de l’Institut Balear de
la Joventut, que informaran setmanalment als alumnes del centre de qüestions que puguin ser del seu interès.
Una reivindicació del treball dels centres educatius públics als mitjans de comunicació : http://t.co/6Dxr45nf
Després de 4 anys i 27 números, ja és hora de donar nom a aquesta circular, i per això us proposam que
envieu les vostres propostes a circular@iesmadinamayurqa.net. Posau a treballar les neurones!

"La nostra personalitat és fràgil, està molt més en perill que la nostra vida ... convé desconfiar del gairebé igual ..., d’allò
que és pràcticament idèntic, del si fa no fa..." (Primo Levi)

ACTIVITATS DEL CENTRE
El passat 21 de novembre, representants de la Universitat Pompeu Fabra impartiren una xerrada informativa
per a l’alumnat de batxillerat.
Els dies 26 i 27 de novembre hem rebut la visita de representants de l’IES Infanta Elena (Jumilla) i de l’IES
Bahía de Babel (Alacant), centres amb què participam al Projecte ARCE “Quiero saber. Metodologías
inclusivas basadas en la investigación para alumnado con altas capacidades”, per tal de coordinar les
actuacions a dur a terme en la darrera fase del projecte, que consistiran en l’elaboració d’una guia
d’investigació per a l’alumnat i en un encontre a Alacant al mes de maig, en el que participaran alumnes i
professorat dels tres centres educatius, i on es presentaran les experiències realitzades en el marc del projecte.
El dia 11 de desembre l’alumnat dels grups 3r CD ha participat al Taller de Posidònia-Aula del Mar,
organitzat pel departament de biologia i geologia i acompanyats per les professores Cati Gual i A. Mª Abril.
El dia 13 de desembre els alumnes de biologia de 1r de batxillerat han participat al taller “Afecta el canvi
climàtic a Espanya i a les Balears?”, activitat organitzada pel departament de biologia i geologia.
El dia 20 de desembre els alumnes de 2n de batxillerat - C participaran a l’activitat ”L’art gòtic a Palma”.
Organitzada pel departament de geografia i història, i acompanyats pel professor Joan Buades.
“From my island to yours”. Participam en un nou Projecte eTwinning, organitzat pel professor del
departament d’anglès, Jorge Cantín, amb un centre educatiu de l'illa de la Reunió (França, a l’oceà Índic).
“Personatges de la setmana”: http://tintabiblioteca.wordpress.com/personatges-de-la-setmana/
Enguany tornarem a participar en les Proves cangur de matemàtiques, que se celebraran el 21 de març.
Així mateix, repetirem participació en el “5è. Concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears” (The Fonix
2013), activitat organitzada per la professora Ana Saavedra del departament d’anglès.
El servei de mediació escolar de l’institut organitza un curs de resolució pacífica de conflictes de
convivència, dirigit per l'orientadora Àngels Vaquer i per el coordinador de convivència Antoni Font. Una vegada
finalitzat, els alumnes que vulguin podran participar en un segon curs per aprendre a ser mediadors escolars. Més
informació: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/curs_convivencia.pdf

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES
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
Reportatge fotogràfic de les activitats organitzades el passat dia 28 de novembre per
l’AMIPA de l’institut, per a conscienciar a tothom de la problemàtica que envolta avui en dia
l’educació pública a la nostra comunitat autònoma, dins la campanya: “Tancat per
retallades. Obert per educació”: http://iesmadinamayurqa.net/apima/28n.html

FAMÍLIES, ESCOLA I ÈXIT...
Cada cop s’assumeix més que la qualitat dels vincles entre el centre educatiu i les seves famílies té una
importància cabdal en relació amb els resultats del procés educatiu, i diversos estudis posen de relleu que cal
anar més enllà i abandonar la visió que les famílies, els docents, els alumnes i l’entorn escolar són entitats
separades, sinó que pel que fa a l’èxit dels processos educatius es tracta d’entitats interdependents que formen
part d’un mateix sistema: el centre educatiu.
És per això que cal generar estratègies diversificades, formals i informals, i no únicament les que prescriu la
normativa, per afavorir la vinculació de la majoria de les famílies del centre, i aquest ha de ser un objectiu
prioritari dels responsables dels centres educatius i del professorat.
Famílies, escola i èxit: http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/555.pdf
Millorar l'educació per millorar la societat: http://www.tv3.cat/videos/4368870/
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