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CURIOSITATS · SabIES que…?
• A l’IES som més de 900 alumnes i 89 professors.
• Des del curs 2014-15 l’equip directiu de l’IES Ramon Llull està format per
Josep Fillol, Vicent Viel, Francesc Rigol, Francisca Virseda, Ana Blesa i Ana Belen Linde.

• L ‘edifici actual de l’IES compleix 100 anys.
Festa de graduació dels alumnes de 2n Batxillerat – Promoció 2014-15
El passat dimecres 27 de maig va tenir lloc la festa de graduació dels alumnes a 2n de Batxillerat.
La festa va ser dirigida pels alumnes Claudia Puche i Toni Miralles i va comptar amb l’actuació del
combo musical Skyshadows i la participació de representants d’alumnes de tots els cursos que es graduaven.
Va ser un acte emotiu, però un poquet llarg que va finalitzar amb l’entrega de l’orla a tots els graduats.

X Olimpíada d’Història de l’Art

FONIX 2015

La Universitat de les Illes Balears va convocar la X
Olimpíada d’Història de l’Art, de caràcter autonòmic.
Varen poder participar tots els alumnes matriculats de
segon curs de batxillerat que cursen l’assignatura
d’Història de l’Art a qualsevol centre públic, concertat o
privat.

El passat divendres, dia 29 de maig es van concedir els
premis i diplomes del Concurs d’Anglès Fonix. Es tracta
d’un concurs interescolar de les Illes Balears organitzat
per International House Palma i per la Cambridge
University Press.

Dues alumnes del nostre centre varen estar entre els tres
premiats:
Concepció Gené Cerdó (1r. premi)
Idaira Santana Estivil (3r. premi)

Quatre alumnes del nostre centre varen estar entre els
six finalistes de les Illes Balears a la seva categoria:
1r. ESO: Maria Marroig Molinos (5è puesto)
2n. ESO: Daniel Rio Arizti (5è puesto)
3r. ESO: David Stefan Geamanu (2n premi)
4t. ESO: Mar Piña Pol (6è puesto)
Excellent work!!!

NotÍcies del Centenari de l’IES Ramon Llull
El nostre institut fou el primer centre de l’estat espanyol on es realitzaven cursos de batxillerat
pròpiament dits, abans de la creació dels estudis de segon ensenyament, per la qual cosa és considerat
com el primer institut fundat a Espanya.
El seu ensenyament era de caràcter progressista, amb fortes influències dels liceus francesos, i fou el
centre triat per la burgesia liberal per enviar a estudiar als seus fills.
En fou director durant molts anys Francesc Manuel de los Herreros (de 1848n a 1900), catedràtic de
psicologia, president de la societat d’Amics del País i administrador i col·laborador de l’Arxiduc Lluis
Salvador d’Àustria.
Pots seguir les notícies a la pàgina www.rll100.org i al facebook https://www.facebook.com/rll100?fref=ts

Els nostres viatges
Intercanvi amb Alemanya

Viatge d’estudis

Entre els dies 10 i 16 de març l'Institut va rebre la
visita de 15 alumnes alemanys procedents del
Friedrich-von-Alberti
Gymnasium
(Bad
Friedrichschall, Stuttgart) que fan un programa
d'intercanvi amb 15 alumnes nostres de 3r d'ESO (C,
B, E) i 4rt d'ESO B, dels quals 13 estudien alemany i 2
francès com a assignatura optativa.

Enguany el viatge d'estudis de 4t. D'ESO
ha canviat de ruta i els alumnes han fet un
viatge lúdico-cultural a Granada, Còrdova
i Sevilla.
Viatge a Menorca
els alumnes de primer de batxillerat han
visitat Menorca entre els dies 12 al 14 de
març.
Viatge a Roma

Els nostres alumnes viatjaran a Stuttgart entre els dies 20 a
26 de juny.

Els alumnes d’Història de l’Art de 2n de
batxillerat varen viatjar a Roma del 16 al
19 de gener amb la professora Susi
Granero i acompanyats pel professor Biel
Alomar.

Viatge a Alemanya
Com cada any els alumnes de 1r. de batxillerat han
viatjat a Berlin durant 4 dies del mes de desembre
visitant les ciutats de Berlin, Munich i Zurich.
Miscel·lània
Trobada antics alumnes

Sortides de tutoria

Antics alumnes del centre
ens han visitat per explicar
als alumnes de segon de
batxillerat
la
seva
experiència a la universitat

EL JEROGLÍFIC
Què vos desitja l’institut?

Concert pels pares de 1r i 3n d’ESO
El dia 16 de juny, a les 19
hores es va celebrar el
concert de final de curs
organitzat per la professora
de música Francisca Virseda. Els alumnes varen
interpretar peces de Pop i Rock de diversos
compositors.
Servei de mediació
El nostre centre disposa d’un servei de mediació que té l’objectiu de millorar la convivencia a l’aula,
al centre i a l’entorn. La seva finalitat és resoldre els conflictes que es produeixen i de crear un bon
ambient de treball i convivència a l’institut. Durant aquest curs el servei de mediació ha intervingut
almenys en 14 ocasions.
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