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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 AVISOSINFORMACIONS I AVISOS
L’IES Madina Mayurqa ha quedat classificat en segon lloc en les Olimpíades de Geografia de les Illes Balears 
2013. Enhorabona als alumnes Rafel Coll, Maria del Mar March, Maria Gnad, Allegra Piazza, Aina Prats, 
Maria Garcies, Pere Servera, Júlia Isern, Maria Ferrer i Andrea Toran, i al seu professor, Joan Buades!
L’acte de lliurament dels premis tendrà lloc el proper dia 20 de juny a les 18.30 h al campus universitari.

L’alumna Klaudia Härzer ha quedat classificada en primer lloc de la FASE FINAL del CONCURS THE FONIX 
2013: BALEARS d’anglès. Enhorabona!

L’alumna Rosalia Fàbregues es va classificar en primer lloc al campionat de Balears de gimnàstica rítmica 
organitzat per FEDDI (Federació espanyola d’esportistes amb discapacitat intel·lectual). Enhorabona!

Enhorabona també als 7 alumnes que s’han presentat i aprovat els exàmens a l’Alliance Française del nivell 
DELF-B1 de francès, els 5 del nivell A2 d’alemany i els 14 d’anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes!

Els alumnes Clara Bergas, Víctor Ferrà, Sebastià Seguí (3r ESO), Alberto Sagrera i Maria Thomàs (1r 
Batxillerat), han publicat els seus relats al Recull de literatura Jove organitzat per l’Ajuntament de Palma, i 
sota la coordinació de les professores Lena Serra i Margalida Mas. Aquí Podeu llegir els relats publicats:
http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/docs/Recull%20de%20Literatura%20Jove%20juny%202013.pdf

Vists  els  bons  resultats  obtinguts  enguany,  al  proper  curs  tenim  previst  mantenir  l’activitat  d’anglès 
extraescolar  per a alumnat,  professorat i  pares i  mares del centre,  en col·laboració  amb l’acadèmia 
Ocidiomes. Si voleu rebre més informació enviau un correu a l’adreça: iesmadin@iesmadinamayurqa.net 
Us pregam que, si encara no l’heu feta, no us oblideu d’emplenar l’enquesta de valoració del curs a l’aula virtual. És 
important  comptar amb la vostra opinió  per intentar millorar el funcionament del centre. Si no recordau les dades per 
accedir a l’enquesta les podeu demanar a iesmadin@iesmadinamayurqa.net o per telèfon a secretaria.
A l’enllaç següent trobareu l’horari i activitats previstes per al divendres 21 de juny, darrer dia lectiu del 
curs: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_final_curs.pdf 
Us informam que a partir del dia 21 de juny posarem en marxa el programa de reciclatge de llibres de 
text, tal i com ja vàrem fer al curs passat. Trobareu més informació a:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/reutilitzacio_llibres.pdf
Calendari de setembre: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_SETEMBRE.pdf 
Al proper curs participarem al Projecte d’ús de continguts multimèdia a les aules (UCMA)

“El secret de la llibertat rau en educar les persones, mentre que el secret de la tirania està en mantenir ignorants." 
(Maximilien Robespierre)
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ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

El divendres 14 de juny celebrarem l’acte d’acomiadament de l’alumnat de 2n de batxillerat i el sopar a la 
fresca que organitza l’APIMA del centre, a partir de les 19.45h . Trobareu més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/festa_final_curs.pdf 

Alumnes de 2n, 3er i  4t d’ESO han participat a una  trobada a Alacant  amb alumnes dels altres centres 
participants al Projecte ARCE. Podeu llegir la crònica de la trobada a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/trobada_alacant.pdf  

El dilluns 17 de juny de 8 a 11 del matí, a les aules 5 i 6 es farà una projecció dels curtmetratges elaborats 
pels alumnes de 4 d’ESO de Llengua Castellana. Activitat organitzada per la professora Manuela  Barber:
http://tintabiblioteca.wordpress.com/2013/06/10/activitats-de-final-de-curs/
El passat 23 de maig els alumnes de 4t d’ESO i de 3r d’ESO C/D han realitzat una activitat de senderisme al 
Port del Canonge acompanyats pels professors I. Darder, M. Barber, E. Sánchez, A. Mª Abril i B. Font.
Els dies 24, 31 de maig i 7 de juny, els alumnes de l'optativa de cant coral han ofert una sèrie de concerts 
a distintes escoles de primària. Activitat organitzada per la professora Pilar Riera.
El passat 29 de maig, els alumnes de 1r de batxillerat han realitzat distintes activitats esportives a la 
platja. Activitat organitzada pel departament d’Educació Física

Dia 30 de maig, els alumnes de 2n d’ESO i 1r d’ESO B i C han assistit a la representació de "La comèdia de 
l'olla", del grup de  teatre extraescolar dirigit pel professor Carles Pujols, i acompanyats pels professors M. 
Dueñas, C. Munar, C. Garau, C. Sala, A. Ferrer, B. Font, A. Lujan, A. Sansó, G. Estarellas, M. Mas i G. Esteban.

El  passat  4 de juny,  els alumnes de  3 d’ESO de religió han realitzat l’activitat  “Espais d'espiritualitat i 
cultura:  Mesquita de Palma, la Seu i la Sinagoga”, acompanyats per la professora Joana Maria Serra.

El divendres 14 de juny a les 18.30 h., els alumnes de l’optativa de cant coral i del Cor Madina, oferiran 
el Concert de Cant Coral de final de curs al poliesportiu de l’institut.

El dimarts 18 de juny, els alumnes de 3r d’ESO (A i B) realitzaran una sortida a la platja per dur a terme 
distintes activitats esportives, acompanyats per les professores C. Munar, C. Sastre, Mª. C. Martorell i P. Riera.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARESASSOCIACIÓ DE PARES I MARES

La junta directiva de l'AMIPA de l'IES Madina Mayurqa, us convida a la representació de la 
lectura dramatitzada de l'obra “QUASI UNA DONA MODERNA”, de l'autor Joan Bonet, 
que tendrà lloc  al  hall  de l'institut  el  proper  dimecres  19 de juny a  les  20.30 hores. 
Confiam en comptar amb la vostra assistència. Més informació a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/apima/lectura_dramatitzada.pdf 

EL BALANÇ D’UN CURS SINGULAREL BALANÇ D’UN CURS SINGULAR

Arribam al final d’un altre curs escolar, que en aquest cas ben bé podem qualificar de singular i fins a cert punt 
de contradictori,  perquè al nostre voltant han conviscut i ens han afectat dues realitats ben diferents: d’una 
banda, aquelles circumstàncies alienes al propi centre que han dificultat enormement la nostra tasca: retallades 
materials,  pressupostàries  i  de  professorat,  canvis  legislatius,  o  la  sorprenent  desconfiança  manifestada  per 
aquells que ens haurien de donar el màxim suport i servir-nos de guia; i de l’altra la conformada per la realitat 
més propera al centre, la de la seva comunitat educativa, que ha sigut capaç, gràcies a l’esforç de tots, de dur a  
bon port i finalitzar amb normalitat el curs. Els resultats acadèmics, el clima del centre, les activitats realitzades i  
els premis rebuts pels nostres alumnes així ho demostren, i aquest és el nostre èxit escolar, el de tots. 

Els alumnes són l’objectiu fonamental de la nostra feina i de la dedicació de les seves famílies, i la nostra principal 
satisfacció  es dona quan podem dir  que,  a pesat  de totes les  dificultats,  els  hem ajudat  a assolir  els  seus  
objectius, ja siguin aquests més o menys ambiciosos, més o menys propers o llunyans. De la mateixa forma, ens  
dolen aquells casos en què potser podríem haver fet més.

Ara és el moment de fer balanç, de desitjar-vos un bon estiu i d’esperar que el proper curs sigui millor. Ens veiem 
al setembre amb forces renovades!

“El secret de la llibertat rau en educar les persones, mentre que el secret de la tirania està en mantenir ignorants." 
(Maximilien Robespierre)
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