
” No cerqueu la veritat, simplement no tengueu prejudicis.”   
(Mestre Taisen Deshimaru) 
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Tel.: 971757278 - Fax: 971760350 
e-mail: iesmadin@iesmadinamayurqa.net  
web: http://www.iesmadinamayurqa.net  

Circular informativa per als membres de la comunitat educativa 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. 

I ara també podeu seguir-nos a Twitter!:  

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS   

Dies 2 i 3 de desembre se celebren les juntes de la primera avaluació. El dia d’atenció a les famílies per a 
comentar els resultats de l’avaluació serà el dimecres 11 de desembre de les 14.05 a les 15.00 h 

Servei de Consulta jove: cada dilluns de 12.00 a 13.00 hores al departament de música (devora 
consergeria). Per saber en què consisteix, a l’enllaç següent podeu veure la presentació realitzada per les 
persones responsables del Centre de Salut de s'Escorxador: http://youtu.be/UkzP289K3cc  

Hem publicat a la web del centre el Programa d’orientació acadèmica i professional per a l’alumnat de 2n 
de batxillerat. El trobareu a l’adreça: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_DO1.pdf   

Circular informativa per a les famílies d’alumnes de 2n de Batxillerat: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/circular_families_2n_BAT.pdf   

Notes de tall del curs 2013-14 per als distints estudis de la UIB: 
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/253/253716_notes_tall_1314.pdf  

Calendari d’activitats extraescolars: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/calendari/index.html  

Recordau que ja estan en funcionament els reforços i les activitats extraescolars d’horabaixa. 

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/refor_mates.pdf 

http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/extraescolars_13_14.pdf 
 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

El grup de teatre extraescolar dirigit per la professora Lena Serra va participar en la presentació del llibre 
Lluna Negra, a la llibreria Lluna, el passat dimarts 22 d'octubre. L'acte comptà amb la participació dels autors 
de l'obra i d'una seixantena de persones. Se'n destacà l'originalitat. 

El passat dia 13 de novembre es dugué a terme una sessió informativa de la Universitat Pompeu Fabra a 
l’institut per a l l’alumnat de Batxillerat. Activitat organitzada pel Departament d’Orientació. 



” No cerqueu la veritat, simplement no tengueu prejudicis.”   
(Mestre Taisen Deshimaru) 

Dia 21 de novembre els alumnes de 2C i 2D  d’ESO realitzaran un taller de mediació Descarreguem la 
motxilla de prejudicis del programa “Palma Educa” de l’Ajuntament de Palma. Activitat organitzada pel 
Departament d’Orientació 

Dia 27 de novembre hi haurà una sessió d’Orientació Professional per als alumnes de 2n BC i 2nE  de 
Batxillerat per part de personal de l’Ajuntament de Palma. Activitat organitzada pel Departament d’Orientació 

Dia 11 de desembre els alumnes de 2A i 2B d’ESO realitzaran un taller de mediació Descarreguem la 
motxilla de prejudicis del programa “Palma Educa” de l’Ajuntament de Palma. Activitat organitzada pel 
Departament d’Orientació. 

Ja ha començat el grup de teatre de Carles Pujols. Preparen l’obra Helena a l’illa del baró Zodiac de Benet i 
Jornet. Els assajos són els dimarts de 16.00 a 18.00 h. 

El grup de teatre de Lena Serra també està en marxa. Preparen, com ja és costum, un muntatge de creació 
col�lectiva. Els assajos són els dilluns de 16.15 a 18.15 h. 

El grup de Cant Coral comença a preparar el seu primer concert. Encara s’hi admeten cantaires. Els assajos són 
els dimecres de 15’30 a 17’00 h. 

 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   MMMAAARRREEESSS   III   PPPAAARRREEESSS   (((AAAMMMIIIPPPAAA)))   

 

L’AMIPA 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 21.00h a la biblioteca de l’institut.  

Web: http://amipamadina.org - Correu electrònic: apima@iesmadinamayurqa.net 

 

 

“““CCCrrreeeaaarrr   eeelllsss   vvvaaalllooorrrsss   vvviiitttaaalllsss   dddeeelllsss   qqquuueee   cccaaappp   rrreeennnooovvvaaaccciiióóó   nnnooo   pppooodddrrrààà   ppprrreeesssccciiinnndddiiirrr...”””   

De cada cop són més les institucions i també les persones que reconeixen públicament que el nostre sistema 
educatiu es troba en una situació d’una extraordinària dificultat, que només podrà ser resolta si aconseguim 
arribar a un veritable consens i a un pacte educatiu que ens vacunin contra els canvis legislatius que se 
succeeixen cada pocs anys, que indefectiblement són rebutjats per una part de la societat, que no s’hi sent 
representada, i que desconcerten als professionals que els han d’aplicar.  

Que hi ha coses a canviar i millorar profundament en el sistema ho sabem tots, però també és cert que treballar 
dia a dia a dins d’un conflicte permanent ens omple d’una profunda incertesa, que se suma al cansament i a un 
desànim creixents.  

Per això hem de reclamar als qui tenen la representació i la capacitat de decisió que exerceixin la seva 
responsabilitat, que donin les passes que siguin necessàries per solucionar un conflicte que perjudica a tothom, i 
que ho facin de manera decidida, amb la voluntat ferma d’arribar a un acord i des de la generositat i la 
transparència. 

Mentrestant, els qui ens enfrontam cada dia amb la responsabilitat d’educar i de formar als nostres joves, lluny 
dels despatxos que allunyen de la realitat, tant els qui som professionals de l’educació com les seves famílies, 
hem de fer nostres les paraules d’Albert Camus, avui més vigents que mai: “... esforçar-se cadascú des del seu 
lloc, crear els valors vitals dels que cap renovació no podrà prescindir, mantenir el que val la pena, preparar el 
que mereix viure i practicar la felicitat perquè s’endolci el terrible gust de la justícia… tots ells són motius de 
renovació i d’esperança “. 
 


