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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!:
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L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) del Govern de les Illes Balears ha activat la línia
telefònica d’ajuda als infants i adolescents amb el número 116 111. Els joves que truquin a aquest
número rebran informació sobre els temes que els hi preocupen, suport emocional i ajuda en situacions
d’urgència, així com informació actualitzada sobre els diferents recursos especialitzats en infància i adolescència.
Per tal de facilitar els desplaçaments en els canvis de classe i descongestionar els passadissos del centre,
hem establert les següents pautes de circulació:
 Circulau per la vostra dreta i a prop de la paret.
 No us atureu en mig dels passadissos.
 Els alumnes de les aules 18 a 28, ambdues incloses, que vagin a les aules 31, 32 o 33, han de sortir al
pati per la porta més propera i entrar per la porta de l’edifici del polisportiu.
Durant aquest curs escolar realitzarem les següents activitats de formació per al professorat del centre:
 “Ús educatiu de les pissarres digitals: Iniciació, elaboració i presentació d’experiències.”
 “Aula virtual amb Moodle: Iniciació”
 Grup de treball del projecte ARCE, que finalitzam enguany, i en el que farem el següent:
o Elaboració d’una Guia del Alumne per a la investigació. (Batxillerat)
o Participació en el bloc del projecte http://iesmadinamayurqa.net/arce.html
o Trobada a Alacant amb alumnes de tots centres participants (2n, 3r i 4t d’ ESO).
I Premi Lluna de Relat Breu i Illustració, organitzat per la llibreria Lluna. La data límit d’entrega de les
obres és divendres 8 de març de 2013 a les 14 hores. Si estau interessats/des, podeu demanar més
informació al professor o professora de català o de plàstica.
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.
Oberta la inscripció als cursos de català de l’Institut d’Estudis Baleàrics de la convocatòria febrer-maig de
2013. Més informació a la pàgina web: http://ieb.caib.es
Exàmens de matèries pendents de cursos anteriors:
 Ciències Naturals (tots els cursos): 31 de gener a les 10.45 h al laboratori de biologia
 Llengua i literatura catalana de 1r de batxillerat: 5 de febrer a les 16.00 h a la biblioteca
“Educar és conrear al mateix temps el coneixement d’allò que és vertader, la voluntat d’allò que és bo i la sensibilitat
d’allò que és hermòs.” Salvador Polo de Medina, escriptor i poeta (1603-1676).

A
AC
CTTIIV
VIITTA
ATTSS D
DEELL C
CEEN
NTTR
REE
El passat 20 de desembre els alumnes de l’assignatura “Història i cultura de les Illes Balears” de 1r de
batxillerat visitaren el Museu Diocesà i els Banys àrabs, acompanyats pel professor Bruno Martinez.
El dia 20 de desembre, l’alumnat del grup de 2n de batxillerat C participà a la sortida “L’art gòtic a Palma”,
organitzada pel professor del departament de geografia i història, Joan Buades.
El dia 20 de desembre, l’alumnat dels grups de 2n de batxillerat D i E assistí a la projecció de la pellícula "El
Capital". Activitat organitzada pels professors d’economia Joan Bordoy, i de llatí i grec, José R. del Canto.
A l’adreça següent podeu veure el reportatge fotogràfic del concert de Nadal que es dugué a terme el dia
21 de desembre al polisportiu de l’institut:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/nadal/nadal12.html
El dia 22 de gener, els alumnes de plàstica de 4t d’ESO visitaran l’exposició “Art Futura Graphics”,
acompanyats pels professors del departament de plàstica, Miquel Cereceda i Mireia Margenat.
Els dies 29 i 31 de gener, els alumnes dels grups 1r ESO C i 1r ESO D, respectivament, participaran al taller
“Els primitius", a la Fundació Joan March, acompanyats pels professors Miquel Cereceda i Joana Oliver.
Dia 29 de gener, els alumnes de 2n de Batxillerat assistiran a una xerrada informativa sobre l’accés a la
universitat organitzada per la UIB.
Els dies 24 i 31 de gener, i 7 de febrer, els alumnes de 1r d’ESO visitaran les escoles adscrites al nostre
institut i faran una presentació del centre en anglès, acompanyats pel professor d’anglès Jorge Cantin i la
professora de castellà i encarregada de la coordinació amb els centres de primària, Àngels Lujan.
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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
Torrada de Sant Sebastià i Sant Antoni organitzada per l’APIMA:
Divendres 25 de gener a partir de les 14.00 hores al pati de l’institut.
Els tiquets per a les palanganes de menjar, amb pa i beguda, es podran adquirir a la
consergeria del centre fins al 23 de gener, al preu de 3 € per als socis i de 5 € per als no
socis. També es vendran coques a benefici del viatge de 1r de batxillerat. Us esperam!
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Espanya, i significativament les Illes Balears, se situen al capdavant d’Europa en abandonament escolar i atur
juvenil. Segons qui sigui l’interlocutor, la culpa del fracàs escolar és del sistema, dels professors o del centre
educatiu, o bé dels alumnes o dels pares; però la realitat és que el fracàs escolar ho és de tota la societat i per
tant ha de ser afrontat conjuntament, perquè quan un nin o jove fracassa també ho fem tots els adults que
estam al seu voltant. Cal mobilitzar tota la societat perquè tots educam, com diu José Antonio Marina.
I què podeu fer les famílies? La majoria dels pares i mares saben que dedicar més temps als seus fills i implicarse de manera activa en la seva educació els ajudarà molt, però molts creuen que no disposen de prou temps o
de coneixements per a fer-ho, quan la veritat és que no cal tenir un doctorat ni dedicar una gran quantitat
d’hores a ajudar als fills perquè els pares influeixin positivament en els resultats. L’actitud, l’actuació i les
expectatives dels pares i mares sobre la capacitat i assoliments dels fills influeixen de forma
determinant en la creació d’una imatge positiva o negativa sobre l’estudi. En aquest sentit és molt
important valorar els progressos i relativitzar els petits “fracassos” que es puguin produir.
A més, els pares i mares poden treballar dos hàbits importantíssims per evitar el fracàs escolar: l’hàbit d’estudi,
propiciant el clima i l’organització adequats, i l’hàbit de la lectura, que és un dels que més influeix sobre el
rendiment acadèmic. Els alumnes mai són massa grans per beneficiar-se de l’interès que posen en ells els seus
pares.

“Educar és conrear al mateix temps el coneixement d’allò que és vertader, la voluntat d’allò que és bo i la sensibilitat
d’allò que és hermòs.” Salvador Polo de Medina, escriptor i poeta (1603-1676).

