
SabIES que…? 

Serà després del Pla Pidal i la Llei Moyano (1845) quan es reglamentarà que tots els Centres de Segon Ensenyament 
han de formar, entre d’altres novetats, gabinets de Física i Química i d’Història Natural. Igualment s’estableix el materi-
al que han de tenir aquests gabinets. És per això que comencen a arribar als centres educatius durant la segona meitat 
del segle XIX un número significatiu d’aparells per formar aquests gabinets. Per dur a terme aquesta feina el Director 
General d’Instrucció Pública va elaborar catàlegs dels aparells després de recórrer els millors fabricants d’Europa. Els 
aparells que es conserven al Centre, molts d’ells de finals del XIX, procedeixen majoritàriament d’Alemanya, Anglaterra 
i França. 
Hem iniciat la feina de fotografiar aquests aparells per la seva posterior classificació. Aquí teniu 
una petita mostra.  
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PROVES IAQSE 
 

 
Del 9 al 12 de maig 

tindrem les proves 

IAQSE que realitzen 

els alumnes de   

segon d’ESO. 

RECORDA... 

 
- L’ús de telèfons mòbils i altres aparells electrò-
nics està prohibit dins el recinte escolar en horari lec-
tiu. 
- L’assistència i puntualitat a classe és obligatòria, 
així com en les activitats complementàries i sortides 
del curs. 
- És obligatori dur el material didàctic requerit per 
cada professor/a (llibres, quaderns, etc). 
- Els alumnes només poden accedir al bar durant el 
temps d’esplai, mai en temps de classe ni durant els 
canvis de classe. 
- L’Agenda és un instrument eficaç per la comunica-
ció entre famílies i professors. 

L’institut és un lloc de treball 
i estudi. És necessari obser-
var un comportament i un 
llenguatge correcte amb pro-
fessors i companys, portar 
un vestit adequat, mantenir 

una correcta higiene personal i respectar el material 
del Centre. 

 

L’INSTITUT  
SOM TOTS, 

I ÉS DE TOTS. 

 

MILLORAM  

LA  

CONVIVÈNCIA! 

OLIMPIADES 
 

L’alumne Joan Sastre Bonnín, de       
segon de batxillerat A, ha aconseguit 
el Primer Premi de l’Olimpiada de 
geografía de la UIB.  
El profesor Biel Alomar està molt sa-
tisfet de la feina realitzada. 

MEDIAMBIENT 

SOM UN CENTRE ECOAMBIENTAL 

 

“Ser conscient eco ambiental” forma part del nos-

tre projecte de centre. 

Per això hem omplert l’IES de poals blaus i 

grocs, petits I grans; dins les aules i als espais comuns. Tot per 

separar els residus de forma correcta i contri-

buir a millorar el medi ambient. 
 

SEPARAR ELS RESIDUS ÉS IMPORTANT!!! 
 

La comissió ambiental 

BECA D’ESTUDIS 
 

Es recorda que, igual que 
l’any passat, els dos pri-
mers alumnes de cada 
grup rebran una beca 
d’estudis que dóna el 
nostre centre. 



EXTRAESCOLARS INFORMA 

VISITA PALMA ROMANA 
 

Com cada any els alumnes 

de llatí i cultura clàssica han 

anat a veure una representa-

ció de teatre grecoromà i 

han aprofitat per realitzar 

una visita per conèixer la palma romana. 

VIATGE A HAMBURG 
 

Els alumnes de 1r i 2n de batxille-

rat de l’optativa d’alemany van 

viatjar a la ciutat d’Hamburg del 

16 al 19 de desembre amb la fi-

nalitat de conèixer una ciutat ale-

manya i poder desenvolupar els 

seus coneixements  d’alemany. 

De les diverses activitats realitza-

des destaquem una visita guiada 

a la ciutat i al nou edifici de l’ò-

pera. Així mateix, varen poder 

gaudir dels mercadets nada-

lencs.  

 

PROVES CANGUR 
 

El dia 16 de 
març es realitza-
ran les Proves 
Cangur, de ma-

temàtiques a les quals hi partici-
pen tots els alumnes de ESO i 
Batxillerat.  

XERRADES UIB 
 

En el mes de febrer han vingut des 
de la UIB i la UAB a informar als 
nostres alumnes de 2n de batxille-

rat dels diferents estudis que im-
parteixen. 

FUNDACIÓ ONCE:  CASA INTEL·LIGENT 
 

La Fundació ONCE exposa en Palma 
una casa intel·ligent de més de 100 
metres quadrats. Els alumnes d’In-
ntegració Social han pogut gaudir 
d’aquesta visita i així conèixer un 

centenar de solucions tecnològiques per mostrar que 
l’accessibilitat i l’estètica no són incompatibles. 

MÚSICA 
 

En la percussió els alumnes aprenen a utilitzar 
el seu cos com a instrument musical fent dife-
rents tipus de ritmes. 
Els alumnes de 1r., 2n. I 3r. D’ESO han realit-
zat la setmana del 13 al 17 de febrer un taller 
de percussió corporal ofert pel servei Viu la 
Cultura.  

CIUTAT DE PALMA 
 
 

Els alumnes de 1r d’ESO E 
han fet una sortida pel cen-
tre històric de Palma en la 
qual varen visitar les mura-
lles de la ciutat en èpoques 
romana, àrab, medieval i 
renaixentista.  

 
 

 

Del programa SUMA’T del Consell 
de Mallorca s’ha fet el taller de Trot 
amb els alumnes de 
1r. d’ESO. Va venir 
na Cristina que tre-

balla al polígon de Son Pardo i va 
explicar aquest esport. 
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AMIPA 

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

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

https://www.facebook.com/
ies.ramonllull 

 

 

amipaiesramonllull@gmail.com 

https://amipaiesramonllull.wordpress.com 

Facebook amipa.iesramonllull 

  


