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SabIES que…?

El passat dia 27 de maig es va celebrar la graduació de més de 70
alumnes de batxillerat. Es va fer
entrega de les orles dels diferents
grups i es repartiren 7 matrícules
d’honor als alumnes amb millor
expedient acadèmic.

APADRINAMENT DE MOTXILLES EN BENEFICI ALS
REFUGIATS SIRIANS A L’IES RAMON LLULL
El nostre institut ha col·laborat solidàriament amb l’apadrinament de motxilles en benefici als refugiats sirians.
Aquest projecte l’ha dut a terme l’associació de voluntaris Sóller amb els refugiats. Cada motxilla suposa una
aportació voluntària de 20 euros, i els
voluntaris compren a Grècia els productes de primera necessitat. A l’institut s’han apadrinat un total de 37 motxilles solidàries als diferents cursos d’ESO i batxillerat.
PREMIS CONCURS CONSUMÓPOLIS11
Durant el curs actual, alumnes d’ESO del nostre institut
han participat en el concurs CONSUMÓPOLIS11 SOBRE
CONSUM RESPONSABLE que l’Agència Espanyola de
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i les
diferents comunitats autònomes organitzen com cada
any, amb el tema “Tu consumeixes: a tot arreu ho fan
igual?”
L’IES RAMON LLULL hi ha concursat amb cinc equips:
quatre de primer i segon d’ESO i un de tercer i quart d’ESO.
De moment, a la fase autonòmica, hi hem quedat superbé!

ADÉU, AMB ALEGRIA
Enguany es jubilen Emili Gené, Bernat Amengual, Maria Loredo, Mª Antònia Socies, José Luis Sanagustín i
Matilde Gastalver. Som molts els que els enyorarem i
els volem desitjar molta felicitat en aquesta nova etapa
de les seves vides.
Auguri per a tots!

EXTRAESCOLARS INFORMA
CONCERT DE MÚSICA
El dia 16 de juny els alumnes de 1 ESO i 3 ESO E
varen fer un concert a l’aula magna del centre
com a festa de final de curs de l’assignatura de
música.

INTERCANVI AMB ALEMANYA
Els alumnes de 3r d’ESO que cursen alemany ja han partit cap a Stuttgart per realitzar un intercanvi amb l’institut alemany
Friedrich-van-Alberti Gymnasium
Segur que aprenen molt i s’ho passen molt
bé.

DIADA MEDIAMBIENT
El passat dia 5 de juliol es va celebrar el dia del
mediambient i els professors del departament
de ciències varen realitzar diferents activitats a
la plaça del tub. Els alumnes repartiren plantes
que havien preparat a classe i tot es va fer de
material reciclat. La diada va ser un èxit.

VIATGE D’ESTUDIS
Enguany els alumnes de 4t d’ESO han
anat a Port Aventura a passar uns dies
fantàstics. A més han visitat Barcelona.
CONCURS LITERARI SANT JORDI 2016

Vet aquí els guanyadors del concurs literari 2016, enguany
determinat per la particularitat d’haver d’usar lèxic del món de
les matemàtiques.
CATEGORIA A:
1r Premi: Mariona Mas París (2n ESO D)
2n Premi: Roberto Damson Cobos (1r ESO E)
Menció especial: Milena Llano Miró (1r ESO E)
CATEGORIA B:
1r Premi: Gemma Zanoguera Subervilles (3r ESO E)
2n Premi ex aequo: Nicolás Bertelsen Ramon (3r ESO E)
i Javier Lapeira Coll (4t ESO B)
CATEGORIA C:
1r Premi: Mar Esteban (1r bat A)

GUANYADORS NOSTRES
A LES PROVES CANGUR
Alumnes de 1r cicle d’ESO de l’Institut premiats
en les Proves Cangur:
1r ESO: 1a) Rayane Bouganoua; 2a) Roberto Damson; 3a) Catalina Rojas Carreño
2n ESO: 1r) Joan Villafranca Vega; 2a) Laura Rosselló Rullan; 3a) Luma Rodríguez Luján

Consell de redacció: Ana Blesa; col·laboració: Francisca Virseda.

FELICITATS A TOTS ELS PREMIATS!!!

AMIPA
L’Associació de Mares i Pares
us desitja que tingueu molt bones vacances.
amipaiesramonllull@gmail.com
https://amipaiesramonllull.wordpress.com
Facebook amipa.iesramonllull
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