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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.

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

INFORMACIONS I AVISOSINFORMACIONS I AVISOS

Podeu veure el Weblog del Projecte ARCE: “Quiero saber. Metodologías inclusivas basadas en la 
investigación para alumnado con altas capacidades”, que elaboram en col·laboració amb l’IES Infanta 
Elena de Jumilla (Múrcia) i l’IES Bahia de Babel d’Alacant:

http://arcequierosaber.wordpress.com 

Hem iniciat la revisió del Projecte Educatiu del Centre (PEC). Podeu consultar el calendari del procés i la 
documentació associada a l’adreça següent:

http://www.iesmadinamayurqa.net/revisio_pec.html 

Els següents alumnes del centre han resultat guanyadors a la fase local del concurs d’anglès Fonix: Lidia 
Apelian-Masin Gerster (1ESO A), Ramón Xavier Lluch Gràcia (2ESO D), Julia González San Juan (3ESO 
C),  Nuria Petrus Mudoy (4ESO B),  Aina Maimó Far (1BATX A) i  Carme Rosselló Rosselló (2BATX D). 
Aquests alumnes s’han clasificat per a la fase territorial que tendrà lloc el dia 24 de març. Enhorabona!

Els alumnes de 2n de batxillerat ja poden fer la preinscripció a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), 
tant per a la convocatòria de juny com la de setembre. El termini s’ha ampliat fins dia 24 de febrer, degut 
al retard en l’enviament dels impresos. Podeu demanar més informació a secretaria o al tutor o tutora .

Podeu consultar el calendari i horari de les activitats complementàries i extraescolars a l’adreça:

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

Us informam que hem incorporat una nova secció a l’aula virtual: “El problema de la setmana”. El trobareu 
cada setmana al bloc “Imprescindible” que hi ha a la part esquerra de la pàgina principal de l’aula virtual. 
Podeu enviar les vostres respostes a l’adreça: problema_setmana@iesmadinamayurqa.net i cada setmana 
publicarem les millors.

Les VII Jornades culturals de Pasqua de l’IES Madina Mayurqa se celebraran els dies 3 i 4 d’abril, i aniran 
adreçades a l’alumnat d’ESO i de 1r de batxillerat. Si voleu organitzar algun taller o activitat podeu parlar amb 
la professora Immaculada Darder, coordinadora d’activitats extraescolars.

"Todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas, y no es fácil 
conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se la busque, si ha errado el camino, 

si éste lleva en sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia.”  
(Séneca, “Sobre la felicidad”)
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ACTIVITATS DEL CENTREACTIVITATS DEL CENTRE

El  passat  divendres  27 de gener  l’Associació  de  pares  i  mares  (APIMA) va  organitzar  el  tradicional 
fogueró i torrada de Sant Antoni /Sant Sebastià. 

El  passat  dia  3 de  febrer es  duguè  a  terme  una  Diada de  Badminton per  a  tot  l’alumnat  d’ESO al 
poliesportiu de l’institut. Activitat organitzada pel departament d’educació física.

El  departament  d’orientació,  en  col·laboració  amb l’Ajuntament  de  Palma,  ha organitzat  distints  Tallers  de 
Sexualitat responsable per a l’alumnat de 2n d’ESO els dies 19, 20, 22 i 23 de març.

El passat dijous 26 de gener els alumnes de 2n ESO van realitzar la sortida anual al TEIX que organitza el 
departament de ciències socials.

Els alumnes de 3r d’ESO han duit a terme l’activitat de Palma Cívica que organitza el Departament d’orientació 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma.

Els alumnes de  2n d’ESO han realitzat el  Taller de resolució de conflictes, activitat programada en el pla 
d’acció tutorial.

Els alumnes de 2n d’ESO han realitzat el viatge a la neu durant la setmana del 6 al 10 de febrer.

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO visitaran l’Escola d’Hoteleria de la UIB el proper dia 20 de febrer. Activitat 
organitzada pel departament d’orientació.

El dia 22 de febrer, representants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) faran una xerrada per 
als alumnes de 2n de Batxillerat. Activitat organitzada pel departament d’orientació.

El  proper  6  de  març,  els  alumnes  de  l’assignatura  de  Llatí  (4t  d’ESO  i  Batxillerat)  assistiran  a  una 
representació de Teatre Clàssic. Activitat organitzada pel departament de llengües clàssiques.

El proper 15 de març, els alumnes de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat participaran a les Proves Cangur de 
matemàtiques. Activitat organitzada pel departament de matemàtiques.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARESASSOCIACIÓ DE PARES I MARES

L’APIMA du a terme una tasca imprescindible de representació dels pares i les mares i 
d’interlocució  amb  l’equip  directiu  i  amb  l’administració,  en  allò  que  fa  referència  a 
l’educació dels vostres fills i filles. Les properes reunions de la junta directiva es faran 
els dies  27 de febrer i  26 de març a les  20.00 h. Us animam a participar-hi. Podeu 
contactar amb l’APIMA a l’adreça: apima@iesmadinamayurqa.net 

I TAMBÉ ÉS IMPORTANT...I TAMBÉ ÉS IMPORTANT...

Amb freqüència apareixen als mitjans de comunicació notícies de persones que, tenint-ho aparentment tot, són 
profundament infelices. Sembla demostrat que, per sobre d’uns mínims que permetin una vida digna, la fama, el 
reconeixement social o la possessió de bens materials no incrementen significativament la felicitat.

Habitualment solem confondre-la amb l’alegria, que és un estat més aviat efímer, mentre que la felicitat perdura 
en el temps. 

Per a alguns autors és una actitud mental que es pot assumir conscientment, és a dir, una decisió, mentre que 
per a Aristòtil la felicitat humana es basa en l’autorealització a dins d’un col·lectiu humà, adquirida mitjançant 
l’exercici de la virtut.

Les distintes cultures han establert criteris diferents per definir la felicitat al llarg de la història, i això significa que 
no tots els objectius són vàlids per a tothom i que, com gairebé en qualsevol altre aspecte, cadascú ha de trobar 
els seus i definir correctament les seves fites per a assolir-la.

"Todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas, y no es fácil 
conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se la busque, si ha errado el camino, 

si éste lleva en sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia.”  
(Séneca, “Sobre la felicidad”)
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