
"El cost de l'educació és trivial comparat amb el cost de la ignorància"  
(Thomas Jefferson) 
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C/Miquel Arcas, núm. 4 - 07010  Palma 

Tel.: 971757278 
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  

El proper dimecres 28 de gener celebrarem la Torrada de Sant Antoni i Sant Sebastià al pati de l’institut, a 
partir de les 13:45 hores. Venda de tiquets a consergeria. Trobareu més informació a: 

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

Un total de 67 alumnes s’han inscrit al curs de “Resolució de conflictes de convivència i mediació 
escolar”, que es realitzarà els dimecres horabaixa a càrrec del professor de filosofia i coordinadors de convivència 
de l’institut, Antoni Font. 

Us recordam que estam en  període de pagament per reservar plaça per  al viatge d'estudis dels alumnes 
de 4t d'ESO a Núria i a Barcelona. Es pot fer  l'ingrés fins dia  5 de febrer. Si no hi ha prou quòrum, es 
retornaran els diners de la reserva. 

També estam en període de pagament per reservar plaça per al viatge d'estudis dels alumnes de 1r de 
batxillerat a Sevilla i a Còrdova. En aquest cas la data límit per fer el pagament es dia 15 de febrer. Si 
no hi ha prou quòrum, es retornaran els diners de la reserva. 

Volem confeccionar un anecdotari per anar recollint moments de la nostra història dins l’institut, 
aprofitant que enguany celebram el 25è aniversari en aquest edifici. Convidam tota la comunitat educativa a 
participar-hi (professors, alumnes, personal no docent, pares, mares, ex-alumnes, ex-profes…). Més informació a: 

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

 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE  

El dijous dia 8 de gener els alumnes de 3r d’ESO dels grups B,D i E, han realitzat el Taller "Reaccions 
químiques", organitzat pel departament de Física i Química. 

El dilluns dia 19 de gener els alumnes de 4t  d’ESO, dels grups A i B, han realitzat el Taller "Fluids", organitzat 
pel departament de Física i Química. 



"El cost de l'educació és trivial comparat amb el cost de la ignorància"  
(Thomas Jefferson) 

El dilluns dia 26 de gener els alumnes de l'optativa d'Educació plàstica i visual de 4 ESO visitaran l'exposició 
"El color del mar" de Sorolla. Activitat organitzada pel departament de Dibuix. 

El dilluns dia 2 de febrer hi haurà una sessió informativa i d'orientació per a l'alumnat de 3r d’ESO, dels grups 
A, B i C, i 4t d’ESO, dels grups A i B, amb el títol "I després de l'ESO què", organitzada pel departament 
d'Orientació. 

El dimarts dia 3 de febrer els alumnes de 2n d’ESO, dels grups A i D, faran una visita al "Zoo Natura Parc- 
COFIBI". Activitat organitzada pel departament de biologia i Geologia. 

El dilluns dia 9 de febrer hi haurà una sessió informativa i d'orientació per a l'alumnat de 3r d’ESO, dels 
grups E, i de 4t d’ESO, dels grups C i D, amb el títol "I després de l'ESO què", organitzada pel departament 
d'Orientació. 

El dimarts dia 10 de febrer els alumnes de 2n d’ESO, dels grups B i C, faran una visita al "Zoo Natura Parc- 
COFIBI". Activitat organitzada pel departament de Biologia i Geologia. 

El divendres dia 13 de febrer els alumnes de 2n de Batxillerat (tots els grups) assistiran a una "Sessió 
informativa sobre l'accés a la universitat". Activitat organitzada pel departament d'Orientació. 

El dimarts dia 17 de febrer els alumnes de 1r de Batxillerat, dels grups A i C, assistiran a una "Sessió 
informativa sobre l'accés a la universitat". Activitat organitzada pel departament d'Orientació. 

El dijous dia 26 de febrer els alumnes de 1r de Batxillerat, dels grups B i D, assistiran a una "Sessió 
informativa sobre l'accés a la universitat". Activitat organitzada pel 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 

 

 

EEELLL   PPPAAACCCTTTEEE   PPPEEERRR   LLL’’’EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   LLLEEESSS   IIILLLLLLEEESSS   BBBAAALLLEEEAAARRRSSS  

 

En el debat educatiu dels darrers anys a la nostra societat es dóna habitualment una visió excessivament negativa 
del sistema educatiu, que presenta evidents encerts front a un conjunt de problemes que són molt importants i 
que no podem obviar: fracàs escolar, resultats no satisfactoris a les proves d’avaluació de competències 
internacionals, burocràcia, corporativisme, inestabilitat normativa, manca de recursos suficients, problemes 
d’infraestructures, etc.  
 
Per aquest motiu, un conjunt d'associacions, col�lectius de professors, de directors, d’altres professionals, famílies i 
membres de la societat civil, en general, han engegat des de fa algun temps un procés de construcció d'un gran 
pacte que posi les bases per a una profunda renovació del sistema educatiu i que permeti dur a terme una millora 
en profunditat del sistema a partir d’un gran consens social sobre les qüestions clau, i a partir de criteris bàsics 
com l’estabilitat del sistema educatiu, perquè deixi d’estar sotmès als continus canvis en funció de l’alternança 
política, la concepció de l'educació com un servei públic basat en l'equitat i la qualitat, la participació democràtica 
de tots els actors implicats, i l’adequació als canvis socials i tecnològics i a les exigències del futur. 
 
Des d’aquest mes de gener es troben disponibles a la web els documents de propostes d’aquest Pacte educatiu de 
les Illes Balears, que podeu consultar a: https://illesperunpacte.wordpress.com/document-pacte-illes/    

 


