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CERIMÒNIA DE GRADUACIÓ
La promoció de segon de batxillerat del 2017 es va acomiadar de l’IES Ramon Llull amb la CERIMÒNIA DE GRADUACIÓ que va tenir lloc al nostre pati el passat divendres 9 de juny. Els alumnes Pere Carbonell, Joan Sastre i
Maria Font van conduir un acte dinàmic on Vicent Viel, secretari de l’institut, va adreçar unes paraules als alumnes i
famílies.
La professora Isabel Verdera va parlar en nom dels professors amb un discurs especialment emotiu, i finalment, els
representants de cada curs ho han fet en nom dels alumnes. Les actuacions varen anar a càrrec de Carlos Marroig,
Alberto Vizcaíno, pares d’alumnes i Pau Vizcaíno, alumne del centre. Joan Amengual, Goran Avramov i Andrés Rodríguez varen interpretar un blues. Toni Paredes va interpretar dues obres a violí.
Els cap de departament implicats varen donar els diferents premis obtinguts pels alumnes i les matricules d’honor.
Per altra banda, els alumnes van atorgar a cada un dels professors un oscar amb alguna referència simpàtica i entranyable del curs.
Finalment, els alumnes han recollit les orles i per acabar la festa varen poder compartir un pica-pica al mateix pati de
l’escola.
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SabIES que…?
Al llarg d'aquest curs els treballs relacionats amb la divulgació del nostre patrimoni no han estat tan intensos com en el
curs anterior. No obstant això, el nostre centre ha estat objecte d'un ampli reportatge a la revista local Brisas i a més dos
exalumnes del centre han presentat sengles treballs molt lligats a les seves vivències a l'institut. D'una banda s'ha confeccionat un documental sobre l'edifici d'una durada de cinc minuts, per part de l'exalumne que està cursant estudis de Comunicació Audiovisual i per una altra el productor i cineasta Luis Ortas ha realitzat un curtmetratge on recreava l'institut
en els anys 80, gran part d'aquest es va registrar al centre.
Al seu torn a finals de l'any 2016, coincidint amb la festivitat del beat Ramon Llull (27 de novembre) al centre es van
presentar els resultats d'una investigació que estudia l'escultura del beat que avui es troba al pati de l'IES Ramon Llull i
les seves ubicacions al llarg dels últims 125 anys (des de 1892 fins 2017). La realització d'aquesta talla va recaure sobre
dos dels escultors més destacats a la Mallorca de finals del segle XIX principis del segle XX: Llorenç Ferrer (18541928) i Guillem Galmés (1845-1927). Per a això es van impartir
dues conferències.
Alhora, i donat l'estat de l'escultura, s'han tramitat sol·licituds a diferents institucions perquè duguin a terme la seva restauració. S'han
redactat tres projectes d'intervenció. En l'àmbit estrictament escolar
el departament de dibuix, amb els seus alumnes de batxillerat, ha
desenvolupat una activitat consistent en la recerca de detalls de cert
valor artístic que contingui l'edifici per després dibuixar-los.

Enhorabona a tots!!!

Biel Alomar, professor de Geografia i Història
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Joan Sastre Bonnín
Primer Premi
XI Olimpiada de Geografia

Joan Villafranca
2n lloc a 3r d’ESO

Pere Carbonell Vidal
Tercer Premi
IX Olimpiada de Història

PREMIS CANGUR

Luís del Barco González
Finalista
III Olimpiada de Filosofia

Primer d’ESO

I Miniolimpíada de Biologia i Geologia

Chiara Siri
Alejandro Fernández
Adrià Matas

MINIOLIMPIADES

Segon d’ESO
Rayan Bougaoua
Catalina Rojas
Milena Llano

Primer Lloc
Jia Bin Li Wang
XIII Miniolimpiada de Física i Química
Tercer Lloc
Jia Bin Li Wang
Primer lloc aconseguit pel nostre centre a
nivell de les Illes Balears.

Els alumnes que enguany han obtingut
matricula d’honor a 2n de batxillerat
han estat:
Àngels Isasi Fuster
Marta Epifanio González
Martí Lucena Pérez-Villegas
SANT JORDI
PREMIS LITERARIS

Categoria A:
Primer Premi
Alba Bartolomé Estelrich
Segon Premi
Mireia Carbonell Vidal
Categoria B:
Primer Premi
Pau Peón Bibiloni
Segon Premi
Gemma Zanoguera Subervilles
MENCIONS ESPECIALS
Nicolás Bertlelsen Roman
Margarita De Noia Blanc
Claudia Palacios Tortella

SANG DE FONERS
El passat mes de maig deu
alumnes del nostre centre
participaren en el Campionat
de Balears de Tir de Fona,
celebrat a les instal·lacions
del Poliesportiu Sant Ferran.
M’estic referint a na Milena
Llano i na Vanesa Ramírez
(2E), n’Alfonso Pujol i en
Mario López (2C), na Paula
Seguí (3B), na Núria Llabrés
(3C), en Nico Bisaccio i en
Marti Acuña (3A) i en Jesús Contreras i en Ryon
Hettiarachy (3E). La seva destresa i bon estil amb
el maneig de la bassetja varen ser els comentaris
que em feren arribar els jutges de la competició.
D’entre totes les foneres i tots els foners desplaçats
des de diferents indrets de la nostra illa, només uns
elegits pogueren pujar als tres calaixos del pòdium,
a cada una de les sis categories. Els primers llocs
de la classificació final foren ocupats per participants d’altres centres, però amb les seves bones
puntuacions alguns dels nostres aconseguiren ferse un lloc entre els millors. És de justícia recordar
els SUBCAMPIONATS en diferents categories obtinguts per tres dels nostres representants, com són
na Milena, na Núria i en Nico, així com el tercer lloc
aconseguit per en Jesús. Vull aprofitar l’avinentesa
per notificar-vos que a na Núria Llabrés, així mateix,
se li va concedir la Distinció “Biel Frontera”, que l’acredita com la fonera amb el millor estil, el més
pur, en definitiva, el més ortodox. Aquest premi es
va crear en record del llubiner qui va fer possible
que aquest art mil·lenari es convertís en l’actual esport.
Mallorca va ser un temps terra de foners, a gairebé
totes les famílies n’hi havia. Conta la llegenda que
les mares posaven les viandes dels seus nins damunt les branques dels arbres, per tal que ells les
haguessin de tomar amb el maneig de les seves
fones. Des de ben menuts els al·lots eren ensinistrats en l’art del tir de bassetja. Han passat ja un
bon grapat de segles, però ben segur, que per les
venes dels foners del Ramon Llull, tal i com s’ha fet
palès amb la seva actuació en aquest campionat,
flueix la mateixa sang que per les d’aquells avantpassats nostres, que fa més de dos mil anys, tan
coratjosament lluitaren en les avantguardes dels
exèrcits d’Anníbal, el llegendari general cartaginès.
Enhorabona campions!!
Xisco Amengual, professor d’E.F.

INTERCANVI AMB ALEMANYA

FESTIVAL DE POESIA DE LA MEDITERRÀNIA

EXTRAESCOLARS INFORMA
TROT
Durant aquest curs, els alumnes de primer d'ESO, a través
del programa Suma't han aprofundit amb l'activitat de Trot.
Han fet dues sessions teòriques a classe d'EF i per finalitzar l'activitat realitzaren una
sortida a l'hipòdrom de Son
Pardo.
Després de fer una visita guiada i conèixer
el funcionament de l'hipòdrom, ens convidaren a
participar en un concurs de dibuix sobre el trot. Hi
han participat alumnes de tots els centres de Mallorca, i la nostra alumne de 1er ESO C Jiayi Zheng ha
estat la guanyadora del concurs.

Enguany hi participen alumnes de 1r i 2n de batxillerat del nostre institut i
de l’IES. Joan Alcover, que, com cada any, fa d’amfitrió d’una lectura de
poetes convidats al Festival, llegits també per alumnes escollits dels esmentats grups. Entre els poetes convidats cal citar Itxaro Borda, Denise Desautels, Xavier Farré, Itisha Giri, Rodolfo Häsler, Nuno Júdice, Abdellatif Laâbi, Cinta Massip, Suso Moinhos, el mallorquí Jaume Munar i Ion Mureşan.
Joan Manuel Pérez i Pinya, professor de Llengua catalana
FIRA DE LA CIÈNCIA
Els departaments de Física i Química del nostre institut
i de l’IES Joan Alcover han fet una activitat conjunta dia
9 de juny a la plaça del tub. Es varen dur a terme diferents experiments de ciència en 10 taules i els alumnes
de tercer d’ESO dels dos instituts eren els que explicaven cada un dels experiments. Alumnes de sisè del CEIP Aina Moll i Marquès i del CEIP Jaime I varen ser convidats per gaudir de les explicacions i la pràctica d’aquests experiments.

Del 21 al 28 de juny, els alumnes de
3r d’ESO, com ja va sent tradició al
nostre institut, han realitzat l’intercanvi
amb alumnes alemanys de l’institut
Friedrich-van-Alberti Gymnasium de
la ciutat de Stuttgart.

MEDIAMBIENT
Enguany hem celebrat la 2ª setmana del medi
ambient amb un munt d’activitats. Algunes s’han
realitzat al llarg del curs i han estat exposades
aquests dies, com per exemple, els relats del concurs ecoambiental i el concurs de poesia visual. Un
altra activitat ha estat el concurs de fotografia
“Selfie reciclatge”. Hem volgut posar un petit gra de
sorra perquè els alumnes prenguin consciència de la
importància de cuidar el medi ambient. Dijous 9 de
juny hi va haver paradetes amb activitats a la plaça
del tub en les quals es mostraven les feines realitzades.
Durant el curs s’ha duit a terme el concurs
“Ecoaula” i els guanyadors han estat: 1r d’ESO C,
2n d’ESO E i 3r d’ESO C.

VELA
El dia 30 de maig, els alumnes de primer d’ESO
han fet una sortida a la Colònia de Sant Jordi per
realitzar un curs de vela. On varen gaudir i aprendre aquest esport.

XERRADES AMB ANTICS ALUMNES
Els alumnes de batxillerat han escoltat i parlat amb
antics alumnes del centre sobre la seva experiència a
la universitat. Van venir alumnes que cursen estudis
molt diferents i els han animat a continuar estudiant.
VIATGE D’ESTUDIS
Els nostres alumnes de 4t d’ESO han estat de viatge
d’estudis a la ciutat de Valencia durant els 16 al 20
de juny. Les professores Xisca Sagrera i Maria José
Garcia les han acompanyat. Han estat 4 dies molt
intensos durant els quals han conegut la ciutat de
Valencia i els seus voltants.

RECOMANACIONS PER A L’ESTIU
(i deixar de banda el mòbil)

Fer un diari de les vacances
Llegir
Visitar museus
Jugar a jocs de taula
Fer maquetes, puzzles,…
Escoltar música i ballar
Banyar-se a la platja, a la piscina, al llac,…
Fer excursions
Cuinar, ajudar en les tasques de la casa.

Enguany es jubilen Diana Weehuizen i
Xisco Busquests, vos desitjam molta sort
en aquesta nova etapa que comença.

