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SabIES que…?

Al nostre Centre es conserva una important col·lecció de llibres francesos del
segle XIX: 85 volums de diferents autors en edicions que van del 1840 al 1891.
Obres de temes diversos: des de les obres filosòfiques de Descartes i Lamartine a obres literàries de Victor Hugo, Stendhal o Flaubert, així com traduccions al francès d’obres de Goethe o Schiller.
Bust de Cervantes
Al despatx de Direcció del Centre hi un un bust de Cervantes en marbre. De fet va
ser una donació que, a l’abril de 1917, va fer Isidre Bonsoms Sicart al Claustre de l’Institut General i Tècnic de Palma. Isidre Bonsons Sicart (Barcelona 1849-Valldemossa
1922) fou un destacat bibliòfil i col·leccionista, va reunir 633 edicions d’El Quijote, així
com una important col·lecció de llibres de cavalleria i fullets i opuscles històrics catalans. Els darrers anys de la seva vida els passà a Valldemossa on portà la seva biblioteca. A la seva mort fou llegada a la Biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans.

CELEBRACIÓ DIA
RAMON LLULL

Dilluns 28 de novembre es va fer la
celebració del dia de
Ramon Llull. Durant
l’esplai els alumnes
van ser convidats a
un petit berenar
amb beguda.
CONCURS AGENDA
Les guanyadores del concurs de la portada i la contraportada de l’agenda 2016
-17 han estat:

Victòria Rojas (Batxillerat)

Lola Ledez (Batxillerat)
ENHORABONA!

CAMÍ DEL BICENTENARI
Aquest curs acadèmic enllestim el camí d’arribar als dos-cents anys de
història del centre. El centre, continuant amb la potenciació i millora dels
resultats de l’alumnat, segueix amb la política de concedir beques pel
rendiment acadèmic.
101 anys formant alumnes, 101 anys transmetent coneixements, 101
anys sent part de Mallorca.
Benvinguts/des.
Josep Fillol i Sendra
Director
BEQUES AL RENDIMENT ACADÈMIC 2015/16
1r PREMI
(exempts pagament de matrícula)
RODRÍGUEZ, VICTORIA
TURUMAYA, EDSON
GALLENT RECHE, JULIA
RAMÍREZ,VANESA
DAMSON, ROBERTO
GANGUTIA, PABLO
DÍAZ DE LA CASA, JUDITH
JARAMILLO, VALENTINA
MASCARÓ MESTRE, MARIA
MARROIG MOLINOS, MARIA
SALANOVA, DANIEL
GIGENA, ROCÍO
PEÓN BIBILONI, PAU
PEQUENESA, VICTORIA I.
LI, JIABIN
JARAMILLO, JEAN CARLO
TORRES ESTRANY, RAUL
SINGH, DILPREET
DÉSILE, CLAUDIA
VIVES, MIGUEL ÁNGEL
LÓPEZ BORRAS, MARIA
ISASI FUSTER, ÀNGELS
LUCENA, MARTÍ

2n PREMI
RAMIS, GERARD
BARTOLOMÉ, ALBA CARIDAD
CIFRE BORRAS, DIANA
ZHENG, JIA YUN
BOUGAOUA, RAYANE
MINZER, DIANA MARINA
CABELLO ABADAL, ARNAU
NUÑEZ RUIZ, AMANADA
TOMAS VIDAL, SILVIA YNG
VILAFRANCA, JOAN
ZHU, QILONG
TUDURÍ, GABRIEL
ORFILA BELTRÁN, ENRIC
VALLÉS AMORÓS, SARA
PÉREZ, LIA FENGYOU
LILIAN MUÑOZ
COMPANY, LAURA
FERNÁNDEZ PÉREZ, ALEJANDRO
GARCIA MARQUÉS, FERNANDO
IZQUIERDO ORTEGA, SERGIO
EPIFANIO GONZÁLEZ, MARTA
CALDERON ANGUELA, ALBA

EXTRAESCOLARS INFORMA
Xarxes socials
Dones de Roma. Seductores,
maternals, excessives és una ex- L’entorn digital és un entorn nou i canvi-

posició organitzada per Caixafòrum en col·laboració amb el Museu
del Louvre en la qual es tracta la
representació de la dona en la decoració de les vil·les romanes. Alumnes de diferents
nivells del nostre centre han visitat l’exposició realitzant diferents activitats.
TERANGA

ant en el qual es mouen els adolescents.
Per això, se’ls ha d’educar en l’ús correcte d’aquest mitjà. A causa de la problemàtica de l’ús i abús de les xarxes socials,
els alumnes de 1r d’ESO han realitzat un
taller per treballar aquest tema amb l’objectiu que siguin conscients dels comportaments i riscos que hi ha en la utilització de les diferents xarxes.

Màscares de la bona sort, danses que invoquen la
pluja, tambors que parlen, cançons que ens expliquen històries de respecte, pau i tolerància...
Els alumnes de 1r d’ESO D i 2n d’ESO E han anat
al Caixafòrum a veure l’espectacle Teranga. El grup
que tocava es diu Djilandiang del qual han pogut
gaudir. A través de la
seva música i les seves
cançons van explicar
característiques de la
seva cultura i tradicions.

Els alumnes d’Integració Social
han visitat el centre de Natzaret i El
Temple amb l’objectiu de conèixer
entitats on ells poden fer formació
en centres de treball.
Així mateix, l’associació ASPROM ( Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física) que té com a objectius la promoció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, ha vingut a fer-les unes xerrades.

VISITA A POL·LÈNTIA

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

La ciutat de Pol·lèntia, fundada després de la conquesta de
l’illa, que dugué a terme el cònsol Quint Cecili Metel l’any
123 aC, suposa l’inici de la vida urbana a Mallorca. El gran
desenvolupament urbanístic, que va
experimentar entre el segle I aC i III
dC, en part donat per la seva situació
estratègica entre les badies de Pollença i d’Alcúdia, la va convertir en la
ciutat més important d’època romana
de les Balears.

NOUS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Els alumnes de Cultura Clàssica i Llatí (3r i 4t. d’ESO i 1r.
de batxillerat), han realitzat una visita al jaciment arqueològic on han vist les restes de les
cases excavades, el fòrum i el teatre. També varen visitar el museu
on es troben diversos objectes
trobats al jaciment i que il·lustren
aspectes de la vida quotidiana.

ALUMNAT
Pere Carbonell Vidal
Laura Molero Romera
Margarita de Noia Blanc
PARES/MARES/TUTORS
Antònia Rullan Coll
PROFESSORAT
Ricardo Sánchez Lange
Gabriel Alomar Serra
Joan Manuel Pérez i Pinya

AMIPA
L’Associació de Mares i Pares
us desitja
Bon Nadal i Bon Any Nou per a tots!
amipaiesramonllull@gmail.com
https://amipaiesramonllull.wordpress.com
Facebook amipa.iesramonllull
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