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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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Els alumnes de 2n de batxillerat Marc Deyà, Xavier Garcia, Júlia Pablo-Torres i Marc Prats participen a
l’Olimpíada de Biologia de les Illes Balears el dia 21 de febrer, i els alumnes Daniel Baños, Marc Deyà,
Aina Maimó i Aina Torres a la de Química el dia 27 de febrer.
El dimecres 13 de febrer, a les 20.00 hores, celebrarem reunions informatives per als pares i mares dels
alumnes que van als viatges d’estudis de 1r de Batxillerat al País Basc (aula 5) i a Escòcia (aula 3).
Convocatòria de prova lliure per obtenir el títol de batxiller adreçada a les persones majors de vint anys:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=178702&lang=ca&codi=1095106&coduo=178702
A l’enllaç següent podeu accedir a presentacions elaborades per alguns dels nostres ex-alumnes, en les
que expliquen la seva experiència en els estudis cursats després de la seva etapa a l’institut:
http://www.iesmadinamayurqa.net/moodle/course/view.php?id=299 (podeu entrar com a visitants)
Hem començat la preparació de les VIII Jornades culturals de Pasqua. Podeu enviar les vostres propostes per
correu electrònic o personalment a la professora Immaculada Darder fins al dia 20 de febrer:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/fitxa_jornades_2013.pdf
La Presidència del Parlament de les Illes Balears ha convidat el nostre institut a participar en els actes
commemoratius del 30è aniversari de l’Estatut d’Autonomia. L’alumne Miquel Àngel Mas Ramis de 4t d’ESO
llegirà al Parlament un article de l’Estatut el proper 1 de març, Dia de les Illes Balears.
Com ja és tradició al nostre centre, participam al Recull de Literatura Jove de l'Ajuntament de Palma, 2013
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“My life at Madina Mayurqa”. Els alumnes de 1r d’ESO visiten les escoles de primària per explicar com és
la seva vida a l’institut als alumnes de 6è, en una activitat organitzada pel professor d’anglès Jorge
Cantin: http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/primaria/mylife.html
El dimecres 30 de gener, els alumnes de 1r d’ESO assistiren al concert de Sonortrans al Conservatori,
acompanyats pels professors J. Mª Corro, Francesc Arbona, Catalina Garau, Bruno Martinez i Astrid Van Laak.
El dimecres 30 de gener, els alumnes de 1r i 2n de batxillerat assistiren a una xerrada de presentació de la
Universitat de Vic. Activitat organitzada pel departament d’orientació.
“L'oposat a una formulació correcta és una formulació falsa, i el contrari d'una veritat profunda sol ser una altra veritat
profunda.” Niels Bohr, Premi Nobel de Física 1922.

Els dies 29 i 31 de gener i 4 i 7 de febrer, els alumnes de 1r d’ESO han realitzat el taller "Els primitius" a la
Fundació Joan March, acompanyats pels professors M. Cereceda, A. Ferrer, J.Oliver, C. Sastre i V. Montesinos.
Els dies 1 i 5 de febrer, alumnes de 1r d’ESO han participat en un “Taller de resolució de conflictes”
organitzat pel departament d’orientació i acompanyats pels professors M. Cereceda i V. Montesinos
El dia 5 de febrer, els alumnes de Llatí i Grec de Batxillerat han assistit a la representació de teatre clàssic
de l’obra “Aulària”, de l’autor llatí Plauto, acompanyats pels professors José Ramón del Canto i Manuela Barber.
El dia 14 febrer, els alumnes de 4t d’ESO assistiran a una demostració de la unitat canina de la policia local.
El dia 21 de febrer ens visita un grup d'alumnes de teatre de l'IES Ausiàs March de Barcelona per fer una
classe de teatre conjunta. Activitat organitzada per la professora Lena Serra del departament de català.
El dia 26 de febrer els alumnes de plàstica de 4t d’ESO visitaran l’exposició “Art Futura Graphics”,
acompanyats pels professors Miguel Cereceda i Noemi Andolf del departament d’educació plàstica i visual.
Celebram el 50 aniversari del “boom” de la literatura hispanoamericana i de la publicació del primer disc
de “The Beatles” i “The Rolling Stones”, amb activitats interdisciplinàries de castellà, anglès,
matemàtiques i música, dels alumnes d’ESO i de 1r de batxillerat, i organitzades per les professores Mª. A.
Manresa, M. Barber, D. Carbonell, E. Ceballos, A. Ferrer, P. Riera, Mª A. Roig i A. Sitges, i coordinades per la
professora Manuela Barber: http://www.iesmadinamayurqa.net/biblioteca/activitats.html
Aquí podeu veure la preparació del viatge d’estudis que fan els alumnes de 1r de batxillerat, coordinats
pels professors M. Barber, I. Darder, L. Serra i B. Martinez: http://viatge2013madina.wikispaces.com
A l’enllaç següent podeu veure la memòria i un reportatge fotogràfic del viatge a Escòcia del curs passat:
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/escocia/escocia2012/escocia2012.html
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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
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 “Ayudarle a hacer los deberes no es ayudarle”: http://t.co/P6XeWC0j
 Com es pot estimular la capacitat de pensar des de l’escola? http://t.co/3CMze5rF
 L’IES Madina Mayurqa al diari digital “Bloko”: http://bloko.info/usuaris/madina-mayurqa/
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Segons Eric Debarbieux, professor de la Universitat Bordeaux II i president de l'Observatori internacional de la
violència a l'escola, l’efecte del clima escolar sobre el rendiment acadèmic és clau, entenent el clima
escolar des d’una perspectiva molt àmplia que inclou aspectes vivencials de la relació entre els alumnes, entre
alumnes i professors, entre professors i amb els pares i mares, i que se’n deriven de qüestions com el model
organitzatiu del centre, la relació pedagògica a l’aula o el sentiment de justícia.
El rendiment és millor si el clima escolar és d’implicació, si els alumnes i els professors es troben a gust, si
hi ha una sensació de justícia i de disciplina basada en normes discutides i assumides per tothom, i si hi ha
coherència en la seva aplicació. No funcionen ni la disciplina autoritària ni l’absència de normes clares, sinó que
cal una disciplina cooperativa que fomenti la idea de pertinença al centre i que reconegui i expliciti els drets i
deures de tots els sectors que formen part de la comunitat educativa, i no només dels alumnes.
L’escola eficaç desenvolupa aspectes com el lideratge eficaç, l’eficàcia del professorat, l’èmfasi en l’estudi i
l’aprenentatge, però també en la formació de la personalitat i de la consciència ciutadana crítica, i fomenta la
cultura escolar positiva i les altes expectatives pel que fa als comportaments i als resultats, i per a això
resulta imprescindible el treball cooperatiu del professorat, dels equips directius i de les famílies.

“L'oposat a una formulació correcta és una formulació falsa, i el contrari d'una veritat profunda sol ser una altra veritat
profunda.” Niels Bohr, Premi Nobel de Física 1922.

