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L’alumna Aina Maimó Far, de 1r de batxillerat, ha resultat guanyadora de la fase final del concurs d’anglès
Fonix 2012 a Balears, en el nivell corresponent a 1r de batxillerat. Enhorabona, Aina!
Els alumnes guanyadors del concurs per a la portada de l’agenda escolar del proper curs i per al logotip
centre han sigut, respectivament, Cristian Casanova Dadez, de 3rB, i Cristina Romero Núñez, de 4tB. El
lliurament dels premis es farà el proper dia 15 de juny. Enhorabona als guanyadors!
Hem publicat els calendaris de final de curs i de setembre a la web de l’institut. Els trobareu a l’adreça:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_FI_DE_CURS.pdf
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/CALENDARI_SETEMBRE.pdf
El divendres dia 15 de juny celebrarem la festa de final del curs i sopar a la fresca, en collaboració amb
l’APIMA de l’institut, i en la que acomiadarem l’alumnat de segon de batxillerat:
http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/festa_final_curs.pdf
Els alumnes Cristina Romero Núnez, de 4B i Joan Palmer Dueñas, de 1r, d’ESO C, han guanyat el
concurs de dibuix de la “Setmana Solidària”, organitzada pel Rotary Club i Sa Nostra. Enhorabona!
Us recordam que fins al proper dia 30 de juny estarà oberta, a dins de l’aula virtual, l’enquesta de
valoració de final de curs per a pares i mares, alumnat i professorat, i que necessitam la vostra
participació: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/enquesta_final_curs.pdf
A partir d’aquest curs posarem en marxa un programa de reutilització de llibres de text, en el qual us
animam a participar: http://www.iesmadinamayurqa.net/documents/reciclatge_llibres.pdf
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El dimarts 22 de maig els alumnes de 1r d’ESO de l’assignatura de religió han visitat el Museu Bíblic,
acompanyats per les professores Joana Maria Serra i Asun Ferrer.
El dijous 24 de maig els alumnes de 3r d’ESO han assistit a una representació de Teatre i Mim com a cloenda
del Taller de Palma Cívica. Activitat organitzada pel departament d’orientació i l’Ajuntament de Palma.
El divendres 25 de maig els alumnes de 1r de Batxillerat de l’assignatura de biologia i geologia han
visitat l’Aula de la Mar, acompanyats per les professores Cati Gual i Maria Pou.
El divendres 25 de maig els alumnes de 3r d’ESO han realitzat el taller "Els codis de barres", organitzat pel
departament de matemàtiques en collaboració amb el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CentMat).
El divendres 25 de maig els alumnes de 2n i 4t d’ESO han realitzat el taller "Quina llauna amb les
matemàtiques", organitzat pel departament de matemàtiques i el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic.
"Intenta ser la persona que el teu ca creu que ets."
(Àlex Pattakos)

El dimarts 29 de maig els alumnes de 4t d’ESO han realitzat el taller "Matemàtiques naturalment",
organitzat pel departament de matemàtiques en collaboració amb el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic.
Els dies 25 i 28 de maig i 1 de juny, els alumnes de 3r d’ESO han realitzat un curset de piragüisme al Club
Nàutic de Calanova. Activitat organitzada pel departament d’Educació Física.
Els passats dies 30 de maig i 1 de juny es dugueren a terme els concerts de final de curs del departament
de música, dirigits per la professora Pilar Riera i en els que participaren els alumnes del Cor Madina
(extraescolar) i alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’assignatura de música i de l’optativa de Cant Coral.
El dimarts 29 de maig els alumnes de 3r d’ESO B han visitat la Fundació March, acompanyats per les
professores Lídia Oliver i Aina Sansó.
El dijous 31 de maig els alumnes de matemàtiques de 1r de batxillerat han realitzat el taller
"Trigonometria oculta a la Seu", organitzat pel departament de matemàtiques i el CentMat.
El dimarts 12 de juny els alumnes de 2n d’ESO fan una sortida a la platja acompanyats pels professors Joan
Alemany, Francesc Arbona, Daniel Canchado i Angels Luján.
El dijous 14 de juny, els alumnes de l’optativa de cant coral de 3r d’ESO faran un concert al CP
d’Establiments. Activitat organitzada pel departament de música.
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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. Us animam a participar en la
propera reunió de la seva junta directiva, el dia 25 de juny a les 20.00h a la
biblioteca de l’institut. Correu electrònic de l’APIMA: apima@iesmadinamayurqa.net
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A la recerca del sentit profund en la vida i en el treball.
En el seu llibre “En busca del sentido”, el filòsof Alex Pattakos afirma que la vida no
només ens succeeix, sinó que la feim, i que sovint som presoners dels nostres
pensaments i de les nostres pors.
L'home, per la seva naturalesa, és un animal d'hàbits i de costums. Les nostres
accions són habitualment pautes de comoditat i de costum. I així ens sembla que la
vida és quelcom que ens passa, limitant el nostre potencial per canviar les coses i
apropiar-nos del nostre destí. Sortir-nos d'aquests senders mentals és possible a
través de la recerca del sentit en el treball i en la vida, i de ser conscients que
aquesta és el resultat de les decisions que prenem, per acció o per omissió.
La por ens fa fàcilment manipulables, mentre que el poder de l'esperança és l'ancoratge que ens ajuda a superar
tant les grans tragèdies com les penes quotidianes, i això és especialment important en aquests temps en què
sembla que ho tenim tot en contra.
Sigueu positius i no tengueu por, no us deixeu manipular, cercau el sentit profund de la vostra vida i, per
descomptat, no us oblideu de passar un molt bon estiu!

"Intenta ser la persona que el teu ca creu que ets."
(Àlex Pattakos)

