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SabIES que…?
El 1905 l’arquitecte madrileny Tomás Gómez-Acebo va guanyar el concurs convocat pel Ministerio de Instrucción Pública per a la
construcció dels edificis que avui conformen l’illeta acadèmica de Palma i que encara anomenam “els instituts”. La construcció es va
iniciar cap el 1912 i es va perllongar fins el 1917. Per aquestes dates Gómez-Acebo ja havia mort i passaren a dirigir les obres els
mallorquins Jaume Alenyar i Josep Alomar. El procés va ser llarg i dificultós i sembla que el curs 1916-1917 es va estrenar el nou
edifici amb Joaquim Botia com a director. Per aquest motiu enguany celebram el centenari de l’actual Institut d’Ensenyament
Secundari Ramon Llull i dels altres edificis que conformen aquesta illeta acadèmica (l’actual biblioteca Ramon Llull, l’Escola Superior
de Disseny, l’edifici “sa Riera” de la UIB i l’IES Joan Alcover).

ACTE INSTITUCIONAL
El día 25 de gener el nostre institut va celebrar els cent anys de funcionament
en el seu emplaçament actual, plaça de l’Institut Balear i durant els mesos de
febrer i març s’han realitzat diferents actes, un cicle de conferències i taules
rodones per donar a conèixer un poc més tot el que ha suposat l’institut
Ramon Llull dins de la societat mallorquina.
L’acte institucional es va celebrar el mateix dia 25 de gener a les set de la
tarda a l’aula magna del centre i en la taula van estar presents Josep Fillol
(director de l’IES Ramon Llull), Martí March (Conseller d’Educació), Llorenç
Huguet ( Rector de la UIB), Jose Hila (Batlle de Palma) i Miquel Ensenyat (President del Consell de Mallorca). Biel Alomar,
coordinador i presentador de l’acte, va anar introduint les diferents personalitats relacionant-les amb els fets que varen donar lloc
a la construcció i posterior utilització de l’edifici entre 1912 (any de la primera pedra) i el 1916 (any de la seva inauguració).
ACTIVITATS
Amb motiu de la commemoració del centenari els
alumnes varen gaudir d’un berenar al pati del centre,
l’actuació musical dels “Xeremiers de Sa Garriga” i
la projecció d’un audiovisual al saló d’actes acompanyat de lectures diverses dels alumnes.

EXTRAESCOLARS INFORMA
“Bullying”

Intercanvi Alemanya

Andrea Bellver, Claudia Palacios i Sara Tous,
alumnes de tercer d’ESO, han realitzat el curtmetratge «Días contados» sobre 'bullying'.

De dia 13 a dia 19 de març rebrem la visita dels alumnes d’intercanvi del Fr.-v.-Alberti Gymnasium de la localitat alemanya de Bad Friedrichshall. Durant aquesta
setmana els alumnes realitzaran diverses visites culturals a Sóller, Miramar, etc, a més d’assistir a algunes
classes amb els seus corresponents companys d’inter
canvi.

Aquest curt és un treball voluntari per a l’assig
natura de Valors ètics i tracta el tema de l’asset
jament escolar d’una manera molt directa .
El vídeo ha tingut un gran èxit per les xarxes
socials i du més de 14.000 visualitzacions en
Youtube.
Xerrades
Durant el segon trimestre s’han realitzat xerrades en els cursos de 3r d’ESO sobre prevenció
d’abús i altres formes de violència. Hem tingut
la visita de l’associació RANA, que té la funció
social de prevenir el maltractament i l’abús sexual infantil a través d'activitats de sensibilització i educació en els instituts.

La ràdio a ca nostra
Divendres, dia 18, l’emissora de ràdio COPE Mallorca emetrà el programa “La mañana en Baleares” des
del Saló d’Actes de l’Institut.

Aula del mar
Les Aules de la Mar són centres d'interpretació del medi marí que posen els
alumnes i els professors de les Illes en
contacte amb aquest medi. Aquests
equipaments fan possible treballar continguts i objectius de l'educació ambiental, així com d'altres temes de les diferents àrees curriculars, en un entorn que
disposa d'instal·lacions i recursos adients. Els alumnes de 1r d’ESO han pogut gaudir amb un dels tallers i diferents activitats que ofereixen.
Proves Cangur
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Dijous 17 de març s’ha celebrat la 17a edició de les
Proves Cangur a les Illes Balears. En aquesta prova
de matemàtiques que es fa arreu del món han estat
inscrits 12.500 alumnes de les Illes Balears. El nostre centre ha participat a la prova al la qual han
anat 127 Alumnes.
Els hi desitgem molta sort!

Un llibre se suïcida…

Cada vegada que encens la tele.

AMIPA
CONVOCATÒRIA: COMBO D’INSTRUMENTS DE MÚSICA MODERNA I VEU
Obert a alumnes de centres educatius de Mallorca, que toquin algun instrument
( baix elèctric, cordes, vents, tecles…) o canten,
amb ganes de tocar en grup, preparar repertori i realitzar concerts.
Dirigit pel mestratge de la músic i professora Isis “Apache” Montero.
Els dimarts de 17 a 19 hores i/o dimecres de 17 a 18h…

Ara és el moment que participis i formis part d’un nou grup de combo…
I.E.S. Ramon Llull
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