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Circular informativa per a alumnat, professorat, pares i mares i
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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
Ja teniu disponible l’enquesta de valoració de final de curs a l’aula virtual. Us agrairem que hi dediqueu uns
minuts a contestar-la i ens doneu la vostra opinió sobre el funcionament del centre. Més informació a:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/enquesta_final_curs.pdf
L’alumna Klaudia Härzer ha quedat classificada en primer lloc de la fase regional del CONCURS THE FONIX
2013: BALEARS d’anglès. Enhorabona!
El proper dimecres 23 de maig a les 20.15 h farem una xerrada d’orientació per a pares i mares
d’alumnes de 3r i 4t d’ESO. Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/xerrada_pares_3_i_4eso.pdf
El dia 29 de maig a les 20.15 h farem una sessió informativa i de presentació del centre per a pares i
mares d’alumnes que al proper curs faran 1r de batxillerat.
Hem publicat el calendari de final de curs (maig-juny) a l’adreça següent:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_FI_DE_CURS.pdf
Ja tenim fotografia guanyadora del concurs per a la portada de l’agenda escolar del curs 2013-14!
Enhorabona a Lluís Garcia Sarch, de 3 ESO – D i a tot l’alumnat que hi ha participat:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/resultat_concurs_agenda.pdf
A l’enllaç següent trobareu la crònica del concert del grup dNou de l'IES Madina Mayurqa, a dins de les
jornades culturals, a càrrec de n'Albert Sagrera Aguilera de 1r de batxillerat B:
http://bloko.info/blokos/madina-mayurqa/general-madina-mayurqa/ens-ha-vingut-de-nou-aixo-o-que/

ACTIVITATS DEL CENTRE
El passat 23 d’abril es dugueren a terme distintes activitats interdisciplinàries al centre al voltant de la celebració
de la festivitat de Sant Jordi:
http://bloko.info/blokos/madina-mayurqa/general-madina-mayurqa/sant-jordi-2013-a-lies-madina-mayurqa/
El passat dijous 2 de maig els alumnes de biologia de 4t d’ESO han realitzat el Taller d'ecologia del Demolab
a la UIB, acompanyats per les professores Cati Gual i Maria Pou
“Com no sabia que era impossible, ho vaig fer. "
(Albert Einstein)

El passat 3 de maig es dugué a terme el Correllengua a l’IES Madina Mayurqa. Podeu veure l’excel·lent
vídeo elaborat per l’alumne Jaume Blázquez Bonnín, de 1r BATX. D: http://youtu.be/gMP4OdE8TsQ
El passat 7 de maig els alumnes de l’optativa de teatre de 2n d’ESO, els dels grups 3B i 3C d’ESO i els de
1r de batxillerat han realitzat una sortida al teatre Catalina Valls per assistir a la representació de l’obra "Oh,
my baby” del grup de teatre extraescolar dirigit per Lena Serra i acompanyats pels professors Catalina Sastre,
Joana Maria Pujades, Astrid Van Laak, Elisa Ceballos, Elena Sanchez i Margalida Homar.
El passat 9 de maig els alumnes de 1r de batxillerat A han realitzat el Taller de plàncton de l’Aula de la Mar,
i els de 1r de batxillerat B ho faran el dia 23 de maig, acompanyats per les professores Cati Gual i Maria Pou.
El 17 de maig els alumnes de l’optativa de Cant Coral de 3r d’ESO oferiran un assaig obert del seu programa
d’aquest curs als alumnes de 3r d’ESO del Col·legi Manjón.
El proper dijous 23 de maig els alumnes de 4t d’ESO (tots els grups) realitzaran una excursió al Port del
Canonge, acompanyats per les professores Inmaculada Darder, Manuela Barber i Elena Sanchez.
Els alumnes de 3r d’ESO de l’optativa de Cant Coral realitzaran una sèrie de concerts pensats per a alumnes
de primària a diferents escoles de la zona: 24 de maig al CEIP Pràctiques, 31 de maig al CEIP Establiments, 7 de
juny al CEIP Cas Capiscol i 14 de juny al CEIP Felip Bauçà, dirigits per la professora Pilar Riera.
Els dies 26, 27 i 28 de maig alumnes de 2n ,3r i 4t d’ESO participaran a una trobada a Alacant amb
alumnes dels altres centres del Projecte Arce per intercanviar els projectes d’investigació treballats,
acompanyats pels professors Àngels Lujan, Guillem Sancho i Mª Francia Fajardo.
El proper dimecres 29 de maig els alumnes de 1r de batxillerat (tots els grups) realitzaran una excursió al
Port del Canonge, acompanyats per les professores Inmaculada Darder, Manuela Barber i Elena Sanchez.
El proper dijous 30 de maig tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO faran una sortida al teatre Catalina Valls a veure
l’obra "La comèdia de l'olla", dirigida per Carles Pujols, i acompanyats per els professors M. Dueñas, C. Munar,
C. Garau, F. Arbona, C. Sala, A. Ferrer, B. Font, À. Lujan, A. Sansó, G. Estarellas, M. Mas i G. Esteban.

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
El divendres 14 de juny farem la festa de final de curs en la que acomiadarem l’alumnat de 2n de
batxillerat i el tradicional sopar a la fresca, organitzat per l’APIMA. Rebreu més informació properament.

PER ARRIBAR ON NO SOM HAUREM D’AVANÇAR PER ON NO ANAM
Aquesta cita d’algú tan poc sospitós com el místic i poeta San Juan de la Cruz, ens ve a dir que si volem millorar o
avançar en algun aspecte determinat no podem continuar fent allò mateix que fèiem.
En els darrers anys la naturalesa de la societat i del treball han sofert enormes transformacions en la majoria de
sectors, i l’extensió de les noves tecnologies ha afectat la manera de viure i treballar de les persones, provocant
canvis que tenen profundes implicacions econòmiques, socials i ètiques, en ocasions molt negatives.
De manera paral·lela a aquestes transformacions, es produeixen també canvis molt significatius en la comprensió
del coneixement -com es crea, què cal saber o com aprenen les persones-, i mentrestant veiem com el sistema
educatiu no és capaç de donar una resposta adequada a aquestes noves necessitats, i s’enroca en discussions
sovint estèrils i allunyades de les necessitats reals dels ciutadans.
En aquest context de canvis substancials, la societat en conjunt no pot desentendre’s de l’obligació de repensar
l’educació, que és la clau per al progrés i per al benestar social, i ho ha de fer de manera assossegada, reflexiva,
altruista i orientada a la consecució del bé comú, consensuada i amb la participació de tots els agents socials
implicats: professorat, alumnat i famílies, administració educativa, partits polítics, sindicats, associacions, etc., i
des d’un plantejament basat en l’establiment d’objectius a mig i llarg termini.
Per això hem de reclamar als qui tenen la responsabilitat de liderar aquest procés, que d’una vegada ho facin, i
que comencem a avançar per on, ara mateix, no anam.

“Com no sabia que era impossible, ho vaig fer. "
(Albert Einstein)

