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Sabies què...?
Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316) va ser un rellevant escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. La seva obra escrita és la més extensa produïda per un sol autor medieval, redactada
en català, occità, llatí i àrab. És considerat, juntament amb l'autor del Llibre dels fets, el primer autor literari rellevant
en llengua catalana i el primer autor medieval en fer servir una llengua romànica per transmetre coneixements filosòfics,
teològics i místics. També fou un dels primers a fer-hi divulgació científica i tècnica en català. Actualment es conserven
240 obres de Ramon Llull.
CITA: "Jo no tenc un talent especial, sinó molta curiositat". (Albert Einstein)
FA CENT ANYS QUE TINC CENT ANYS
Aquest curs acadèmic 2015-16 l’edifici de l’IES
Ramon Llull compleix 100 anys.
El 25 de gener de 1916, els murs del venerable
edifici varen sentir per primera vegada les classes magistrals dels professors i les rialles, i tal
vegada algun plor, de l’alumnat.
Cent anys dedicats a transmetre ensenyament i
cultura, cent anys essent un referent en el món
de l’educació a Mallorca, cent anys formant ciutadans per millorar la nostra societat.
Volem continuar amb aquesta tasca, no només
els propers cent anys sinó molts més.

La comunitat educativa de l’Institut Ramon Llull va
fer un minut de silenci per demostrar el nostre
rebuig als atacs terroristes que van posar fi a la vida
de més de 120 persones la nit del 13-14 de
novembre a París. Ens solidaritzam amb les famílies
de les víctimes i tot el poble francès.
Actes de desraó com aquests demostren, una
vegada més, que la barbàrie no té creença religiosa
ni nacionalitat, ni es funda en cap justificació possible.

Taula rodona amb membres de les diferents entitats que organitzen
els actes de l’any Ramon Llull a la plaça del Tub.

A tots i a totes, Benvinguts!!!

Imatge gràfica
ESADIB

NotÍcies del Centenari de l’IES Ramon Llull
Els dies 27 i 28 de novembre es varen celebrar diversos actes per commemorar el 700è aniversari de la mort d’en
Ramon Llull. La commemoració coincideix amb el centenari de la inauguració de l’edifici del nostre institut i els 180
anys de la fundació de l’Institut Balear. Per aquest motiu es varen organitzar tot un seguit d’actes: visites guiades a
l’edifici a càrrec del professor Biel Alomar, microteatre (“l’IPAD de Ramon Llull”), teatre “PHANTASTICUS” al gimnàs
del centre, música, projeccions audiovisuals, etc.
El dia del Beat varem poder gaudir d’un berenar de pa amb sobrassada i refresc acompanyat d’una colla de xeremiers.

EXTRAESCOLARS INFORMA
Sortida Vela

Solstici i Patinatge

Els alumnes de 3r d’ESO E i 4t d’ESO
A han realitzat una sortida durant el
matí amb els seus respectius
professors
d’Educació
Física,
Francesc Rigol i Xisca Sagrera, amb
l’objectiu de practicar l’esport de
vela.

El dia 22 de desembre els alumnes de 3r.
d’ESO aniran a veure el solstici d’hivern
des del museu es Baluard. Podran apreciar
l’efecte del llum a la rossassa de la seu de
Palma. Després gaudiran del patinatge sobre gel a la Plaça España.

Els alumnes varen poder aprendre
nocions bàsiques d’aquest esport i

Viatge d’estudis

gaudir de la mar
amb monitors
especialitzats.
Els altres grups
tenen prevista
aquesta sortida
amb l’arribada
del bon temps.

Els alumnes de 4t. d’ESO ja estan preparant el seu viatge d’estudis per la qual
cosa el 22 de desembre faran un mercadet de segona mà a la plaça del Tub. A
més cada dimarts hi haurà venda de coques durant l’esplai.

Els alumnes de
Fonaments
d’administració i gestió de 2n de
batxillerat, coordinats per la professora
María Seguí, han estat classificats per a la
2ª fase del concurs “Generación Euro” en
la seva 5ª edició.

El proper dia 18 de desembre els alumnes de
1r. de batxillerat que estudien alemany,
faran un viatge de quatre dies a Berlin.
L’objectiu d’aquest viatge és conèixer la
capital d’Alemanya i assolir coneixements
pràctics a l’hora de demanar una adreça o
menjar a un restaurant. A més podran gaudir
dels mercats nadalencs de la capital.
EL JEROGLÍFIC

Què és el neutrí?
Els alumnes de 2n de Batxillerat varen
asistir a la conferència de Lucia Votano
dia 19 de novembre.
Lucia Votano és una dona, una científica, una física que durant dècades aborda
un tema de gran actualitat: el neutrí.
“El neutrí és una de les més nombroses
partícules en l’univers de la matèria
coneguda, són més o menys un bilió de
vegades més nombrosos que els protons
i neutrons de tots els estels de l’univers.
Esquius com a fantasmes, que interactuen molt poc i per tant són capaços de travessar indemnes la terra, l’espai, arribant fins a nosaltres des de l’univers més remot i amagat.

T’agrada llegir?
Man Man Man
Man Man

AMIPA
Nova Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares
d’alumnes (AMIPA). Per qualsevol consulta escriu-nos
a amipaiesramonllull@gmail.com.
També ens trobareu a la pàgina Web
https://amipaiesramonllull.wordpress.com i al
Facebook amipa.iesramonllull.

Col·labora i fes-te soci!
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