
”Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”   
(Mario Benedetti) 
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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   

L’alumne de 2n de batxillerat Miquel Àngel Bauzà Ramis ha resultat guanyador de l’Olimpíada de 
Geografia de les Illes Balears, mentre que la seva companya Lidia Reynés Trias ha quedat classificada en 
4t lloc. Enhorabona als alumnes premiats i també al seu professor, Joan Buades! 

http://coordinaciogeografia.blogspot.com.es/  

Participam en el “Projecte Trans” (http://labcsd.uib.cat/Projecte-TrAns/) de la UIB, sobre prevenció 
de trastorns d’ansietat en adolescents, amb alumnat de 1r d’ESO. 

El dimecres 19 de març, de 14.05 a 15.00 h, tot el professorat del centre estarà a disposició de les famílies 
per atendre consultes sobre els resultats de la 2ª avaluació. Més informació a: 

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

Participam en un projecte europeu de mobilitat Erasmus+ amb els objectius de millorar la formació dels 
membres de l'equip directiu en l'àmbit de la funció directiva, les competències en llengua anglesa del professorat 
participant i la formació en l'àmbit de la metodologia, innovació i atenció a la diversitat. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm 

 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Dijous 11 de març es realitzaren xerrades de motivació i orientació per a la transició als estudis 
superiors per alumnat de 1r de Batxillerat. Activitat organitzada per les tutories i departament d’orientació. 

Dilluns 17 de març hem celebrat la festa de St. Patrick’s Day, patró d’Irlanda. Activitat organitzada pel 
departament de llengües estrangeres. Podeu veure el reportatge fotogràfic a l’enllaç següent: 

http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/spatrick/spatrici.html  

Dijous 20 de març, 70 alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat participaran a les Proves 
Cangur de matemàtiques. En finalitzar la prova tornaran al centre a fer les darreres classes. 

Dimarts 25 de març i 1 d’abril, activitat del programa de Palma Cívica per a l’alumnat de tots els grups de 
3r d’ESO, organitzada pel departament d'orientació.  



”Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”   
(Mario Benedetti) 

Estrena de l’obra “Helena i Mireia a l'illa de la Baronessa Zodíac”, adaptació de l’obra de l’autor Benet i 
Jornet, a càrrec dels alumnes del grup  teatre extraescolar dirigits pel professor Carles Pujols, dia 31 de 
març a les 20.00h per a tot el públic i dia 1 d’abril matinal a les 11h per als alumnes de centres 
educatius, al Teatre Catalina Valls del Passeig Mallorca de Palma. 

http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/docs/MTE%202014%20ok%20retallat.pdf  

Viatge d’intercanvi a Escòcia dels alumnes de 1r de Batxillerat els dies 2 al 7 d’abril, ambdós inclosos, 
acompanyats per les professores Astrid van Laak i Ana Maria Abril. 

Viatge d’estudis Bilbao – Burgos de l’1 al 4 d’abril, ambdós inclosos, dels alumnes de 1r de Batxillerat, 
acompanyats per les professores Manuela barber, Francesca Molinos i Inmaculada Darder. Activitat organitzada 
per la coordinació d’activitats extraescolars. Més informació a: 

http://viatge2014madina.wikispaces.com/  

Viatge d’estudis a Alemania del 3 al 7 d’abril, ambdós inclosos, dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, i 1r de 
Batxillerat de l’optativa d’alemany, acompanyats pels professors Joan Carles Garcia i José Ramon del Canto. 
Activitat organitzada pel departament de llengües estrangeres. 

Dijous 3 d’abril xerrada sobre la carrera professional de Dick Fleming, traductor i intèrpret de la Comissió 
Europea,  per a alumnat de 1r i 2n de Batxillerat. Activitat organitzada pel departament de llengües 
estrangeres. 

Dijous 10 d’abril representació teatral a l’institut de l’obra "Plata no es" adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO 
i 1r de Batxillerat. Activitat organitzada pel departament de llengua castellana. 

Divendres 11 d’abril visita a la UIB dels alumnes de 2n de Batxillerat. Activitat organitzada per les 
tutories i departament d’orientació. 

 

 

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 

 

 

QQQuuuèèè   ttteeennneeennn   eeennn   cccooommmúúú   llleeesss   fffaaammmíííllliiieeesss   eeefffiiicccaaaccceeesss???   

La complexitat de la societat actual fa que a poc a poc anem assumint que l’escola o l’institut per si sols no 
poden garantir una bona educació o formació per als alumnes, sinó que aquesta és una tasca compartida en la 
que tots hi tenim el nostre paper, i és imprescindible que les famílies s’hi impliquin, però cal que ho facin de 
forma eficaç i en funció del temps de què disposen, que moltes vegades és escàs. 

Segons Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill (http://www.fbofill.cat/), hi ha un conjunt de 
factors que tenen en comú les famílies eficaces pel que fa a l’educació i la formació dels seus fills i filles: 

• Llegeixen amb els fills. 

• No fan els deures amb ells, però fomenten bons hàbits i actituds per l’estudi. 

• Esperen molt d’ells. Conversen sobre l’escola o l’institut. 

• Eduquen el caràcter (els ensenyen a enfrontar les crisis en un entorn social cada cop més inestable). 
 


