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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

25 de novembre 

 

L’IES Ramon Llull es va adherir, junt a més de cent centres d’educació de Mallorca, 
al rebuig per la violència contra les dones.  Es va llegir el manifest per megafonia i els 
alumnes varen sortir al passadís per escoltar-lo. Tothom va romandre en silenci. Va 
ser molt emotiu. 

CURIOSITATS, SabIES que…? 
 

L’IES Ramon Llull fou el primer centre de l’Estat      
espanyol on es realitzaven cursos de batxillerat. 

————————————- 

Fou un centre creat per la burgesia liberal per tal de 
poder oferir estudis als seus fills. 

————————————- 

Els alumnes estaven separats per sexes. Les al·lotes 

que estudiaven ho feien a l’actual IES Joan Alcover. 

————————————- 

El dia de la proclamació de la II República (14-IV-
1931), l’escultura de Ramon Llull situada al pati. Va 

ser decapitada i va ser restaurada de manera immedi-

ata per les noves autoritats. 

————————————- 

Alguns dels malnoms que en el passat s’han aplicat a 
alguns professors són: Dumbo, El tío, Pingüino, na 

Margalida, Fumantxú, Vospotetjaré, Pipeta, etc. 

CELEBRACIÓ  
 

El 27 de novembre va-

ren celebrar al centre la 

festivitat del beat Ra-

mon Llull. Els alumnes 

varen gaudir d’un bere-

nar durant el temps de 

l’esplai. 



EXTRAESCOLARS INFORMA 

                                                                                     AMIPA 

I.E.S. Ramon Llull 
Avinguda de Portugal, 2 – 07012 Palma, Illes Balears 

Tel. 971 76 31 00 – iesramonllull@educacio.caib.es – http://www.iesramonllull.net 

https://www.facebook.com/
ies.ramonllull 
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L’Associació de Mares i Pares  
Es recorda que des de l’inici de curs les activitats organitzades per l’AMIPA són  

voleibol i ioga  
 

amipaiesramonllull@gmail.com 

https://amipaiesramonllull.wordpress.com 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 

Els alumnes d’ Animació Sociocultural han 
fet durant aquest trimestre diferents sortides i 
tallers relacionats amb el seu cicle. Enume-
rem alguns: “Taller de Banc de Temps”, 
“Dinamització de la lectura”, “Baluard, un ra-
có de Ciutat”, Visita a Palma Jove, Exposició 

Història de la professió d’infermeria, Cinema “Tot Inclòs”, Fira 
Cultural. 
 
Així mateix, els alumnes del Cicle de Integració Social  han rea-
litzat visites a “SAM Famílies”, “Exposició Marroc”, “Centre d’ aco-
llida d’adults”, “Xerrada al Parc Bit” i “Visita al CEIP Gabriel 
Vallseca”. 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

Els membres del Consell escolar elegits 

en votació dia 21 de novembre de 2018 

són els següents. 
 

Professorat 

Gabriel Alomar Serra 

Ricardo Sánchez Lange 

Núria Salord Olèo 

Ramon Català Ribó 

Joana Rosselló Barceló 

Carmen Ballester Nebot 
 

AMIPA 

Maria José Molinos 
 

Pares/mares/tutors legals 

Antònia Rullan Coll 

Juan Alonso Rodríguez Nuñez 
 

Alumnat 

Camilo Venturi 

Margarita de Noia 

Nuria Solera López  
 

A més, també formen part del         

consell escolar 

Josep Fillol Sendra (director) 

Ana Belen Linde (cap d’estudis) 

Vicent Viel Lledó (secretari) 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  
 
Els alumnes de primer han realitzat diferents sortides de les quals 
destaquem:  “visita al Barri de Santa Catalina” i l’activitat 
al“Torrent de Sa Riera”. 
 
Alguns grups de segon han fet una visitat guiada al Castell de  
Bellver i han realitzat la Ruta “Ramon Llull”. 
 
Els alumnes de 4t  han visitat l’exposició  “Somni o re-
alitat. El mon de Giorgio de Chirico” al Caixafòrum Pal-
ma. 

 
És interessant destacar l’activitat de “Lluita olímpi-
ca” organitzada pel departament d’Educació Física 
en la qual han participat els alumnes de tercer. 

ALEMANY 
Els alumnes de l’optativa d’alemany de 1r i 2n de 
batxillerat han visitat la ciutat alemanya d’ Hamburg 
del 14 al 17 de desembre.  
Han pogut gaudir dels mercadets de Nadal tan típics d’aquestes 
dates. 

 
 
 

Jo no ensenyo els meus alumnes, 
només els proporciono les condicions 

perquè puguin aprendre  
(Albert Einstein) 


