
"El què és el llenguatge, el com és la ciència, el per a què és tecnologia i el perquè és, potser, filosofia". 
(Jorge Wagensberg) 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNNSSS   III   AAAVVVIIISSSOOOSSS  

El nostre institut ha quedat classificat en primer lloc en la categoria de centres a la IX Olimpíada de 
Geografia de les Illes Balears. Enhorabona a tot l’alumnat i al professor Joan Buades! 

Els alumnes Álvaro Bonet Santacruz i Esteban Colom García han quedat classificats en segon i tercer lloc, 
respectivament, en la categoria individual de la IX Olimpíada de les Illes Balears. Enhorabona! 

 

Els següents alumnes han resultat guanyadors a les 
Proves Cangur de matemàtiques 2015:  

Alejandro Colom Pujol de 3r d’ESO (5è classificat) 
Víctor Ferrà Abril (9è classificat) de 1r de Batxillerat 

Raúl López Martínez (10è classificat) de 1r de Batxillerat 
Carles Garcia Llinàs (10è) de 2n de Batxillerat.  

Enhorabona a tots els premiats! 

http://www.xeix.org/activitats-sbm-
xeix/proves-cangur/seccio-
secundaria/article/guanyadors-cangur-2015 

Enhorabona a les alumnes guanyadores del Concurs fotogràfic “Sant Jordi 2015”: Aina Torrens i Sara Alzina, 
ambdues de 1r de batxillerat: http://iesmadinamayurqa.net/documents/premis_fotografia_2015.pdf  

Guanyadors i guanyadores del Concurs de microrelats “Sant Jordi 2015”: 
Categoria ESO: 
1r premi: Aítor Rama de 3r D pel microrelat titulat  "Mesures" 
2n premi: Alícia Bernabé de 1r D pel microrelat titulat "True Colors" 
3r premi: Maria Frontera de 3 D, pel microrelat titulat "Com vint-i-cinc gotes d'aigua" 

Categoria Batxillerat: 
1r premi: Àngela Sart de 1r Bat pel micorelat titulat "La pluja, un perill". 
2n premi:  Marta Baños, de 2n B batx  pel micorelat titulat "Termodinàmica" 
3r premi: José Fco Pimpollo, de 2n Batx pel micorelat titulat "Cinc al quadrat" 
 
Tots els microrelats guanyadors es publicaran al llibre commemoratiu del 25è aniversari de l’institut que 
publicarem a final de curs. Enhorabona a tots els premiats! 



"El què és el llenguatge, el com és la ciència, el per a què és tecnologia i el perquè és, potser, filosofia". 
(Jorge Wagensberg) 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Reportatge fotogràfic del Viatge a Escòcia (del 29 de març al 2 d' abril), organitzat pel departament d’Anglès: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/scotland_2015/index.html 

Enguany, com ja és costum, participam a la Mostra Teatre Escolar 2015 amb dos muntatges teatrals: 
“Supertot”, dirigida per Carles Pujols, i “Te’n recordes?”, sota la direcció de Lena Serra. Més informació a: 
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/programa_MTE_2015.pdf  

El diumenge 19 d’abril, els nostres alumnes, dirigits per la professora Pilar Riera, participaren al concert del 
“Balearic Electric Choir” (BEC), un projecte que combina l’espectacle musical New Age de Pep Núñez amb un 
muntatge audiovisual d’artistes balears: http://iesmadinamayurqa.net/pagines/activitats/bec/bec.html  

Dia 1 d’abril s’ha realitzat un Taller d’organització per a 2n de Batxillerat, organitzat pel depart. d’Orientació. 

El dimecres 1 d’abril els alumnes de 4t d' ESO i 1r de Batxillerat han anat al cinema a veure la pel·lícula “The 
imitation game” . Activitat organitzada pels departaments de Castellà i Geografia i Història. 

El dimarts 14 d’abril, els alumnes de 1r d’ESO dels grups A i B han realitzat una sortida a la finca de 
Comassema. Activitat organitzada pel departament de Geografia i Història. 

El dijous 16 d’abril ens ha visitat l’escriptor valencià Carles Cortès, que ha parlat als alumnes de 1r de 
Batxillerat de l'obra “Els silencis de Maria”. Activitat organitzada pel departament de Català. 

Alumnes de l’optativa d’alemany han realitzat un Viatge d’estudis a Alemanya entre els dies 18 i 22 d’abril, 
acompanyats pels professors Joan Carles Garcia i José Ramon del Canto. 

Activitats celebrades amb motiu de la festivitat de Sant Jordi els dies 23 i  24 d’abril: 
• Exposició al hall de les Maxi-portades dels llibres més llegits els darrers anys a l’institut a càrrec de 

l’alumnat de 4t d’ESO. Activitat organitzada per la coordinació de la biblioteca i el departament de Dibuix. 
• Recital de poemes de Federico García Lorca. Activitat organitzada pel departament de Castellà.  
• “El banquet dels sentits”, activitat organitzada pel departament d’Anglès. 
• “El museo de los horrores”. Exposició de de l’alumnat de 2n d’ESO organitzada pel depart. de Castellà.   
• Exposició de cartells amb frases sobre la lectura. Activitat organitzada per la coord. de la biblioteca. 
• 1ª Fireta de la Ciència, a càrrec d’alumnes de l’assignatura Tècniques experimentals de 1r de 

Batxillerat. Activitat organitzada pel departament de Física i Química. 
• Exposició d’edicions facsímils i llibres antics, organitzada per les professores A. Ferrer i G. Estarellas. 
• Recollida de llibres de lectura per a la biblioteca. En total s’han recollit 136 llibres. 
• Taller de “Mandales de Sant Jordi”, a càrrec dels alumnes de religió del grup de 2n ESO D. Activitat 

organitzada per la professora de religió, Joana Maria Serra. 
• Tercera sortida del programa “Tots som música” a l’Auditòrium a escoltar el concert de l’Orq. Simfònica 
• Mercadet de roses i llibres de 2ª mà. 
• “Veu de dona” Lectura de textos literaris escrits per dones a càrrec d’alumnes de 1r A de batx. Al parc. 
• Exposició al hall d’una història de creació pròpia amb personatges coneguts d'altres llibres, a càrrec 

d’alumnes del Taller de lectura. Activitat organitzada pel departament de Castellà. 
• Els alumnes de 2n de Batxillerat assistiren a la representació de l’obra “Domènech & Domènech”, que 

resumeix els continguts literaris de Batxillerat. Activitat organitzada pel departament de Català. 

El dissabte 25 d’abril alumnes de 1r i 2n d’ESO han participat a la “Festa de les matemàtiques” a Artà. 
Activitat organitzada pel departament de Matemàtiques. 

 

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 
 


