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Un nou curs, un nou any 
 

Ja tenim un altre curs amb nove-
tats: 
 

- Grups AICLE (continuació de l’ex-
tinta Secció Europea), reforç d’ap-
renentatge a 4t d’ESO als alumnes 
provinents de PMAR, reforç/
desdoblaments de més assignatu-
res a 1r i 2n d’ESO. 
 

Tot amb un objectiu: la millora 
educativa de l’alumnat de l’IES. 

 
 

Bon Nadal!!! 

 

 

MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT A L’IES RAMON LLULL 
 

L’AJUNTAMENT DE PALMA HA CONCEDIT LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT A  

L’IES RAMON LLULL  

PER LA SEVA EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA EN L’ENSENYAMENT PÚBLIC.  
 

L’acte de lliurament de la medalla s’emmarca dins els actes de la festa de l’Estendard,  

el proper dia 31 de desembre a la plaça de Cort.  

Sala de sessions de l’ajuntament a partir de les 12,15 hores. 

PREMIS  

 

Premis al rendiment acadèmic Excel·lent  

als alumnes 4t d’ESO del nostre Centre del 

curs 2016-2017 
 

NICOLAS BERTELSEN ROMAN 

JIA BIN LI WANG 

PAU PEÓN BIBILONI 

LIA FENGYOU PÉREZ RODRÍGUEZ 
 

Premis als alumnes de Batxillerat amb aprofi-

tament acadèmic Excel·lent durant el curs 

2016-2017 
 

MARTÍ LUCENA PÉREZ-VILLEGAS 

SabIES que…? 

Al nostre centre es conserva un bon nombre de material de Dibuix. Peces que s’empraven com a model a les 

classes per a aprendre a encaixar les diferents formes i poder treballar les proporcions. 

Se solien començar les classes amb peces arquitectòniques rectes per anar avançant cap al dibuix més natura-

lista i de figura humana. Es desconeix la data d’adquisició d’aquesta col·lecció, probablement és de la primera 

meitat del segle XX. 

 

 

  

El passat 27 de novembre vam celebrar la 

festivitat del Beat Ramon Llull.  
 

El centre va convidar a berenar  

els alumnes i els professors. 
 



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 

C
o
n

se
ll

 d
e 

re
d

ac
ci

ó
: 

A
n

a 
B

le
sa

; 
co

l·
la

b
o
ra

ci
ó
: 

F
ra

n
ci

s-
ca

 V
ir

se
d
a.

  

 

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 

VIATGE A BERLÍN 
 

Els alumnes de batxillerat que cursen 
l’assignatura d’alemany han partit cap a 
Berlín el dia 15 fins al 18 de desembre. 
Les professores Virtudes García i Fran-
cisca Virseda els hi han acompanyat. 
L’objectiu és practicar la llengua alema-
nya i conèixer la ciutat de Berlín amb els 
seus mercadets nadalencs. 

MEDI AMBIENT 

Al nostre centre, conscients de la importàn-

cia que té la cura del medi ambient i amb 

l’objectiu de conscienciar els nins i nines so-

bre aquest tema, el 24 d’octubre, els alumnes 

de primer, segon i tercer d’ESO han fet a 

l’IES una xerrada de Reciclatge. 

LADAT és la unitat d'Animació i Tecnologies 

Audiovisuals de la UIB (Universitat de les Illes 

Balears). LADAT va néixer el 1988 a través del 

primer màster d'animació 3D d'Europa (MA IS-

CA), un referent de l'animació 3D a nivell internacional. 
 

El mes de novembre alumnes de quart d’ESO i primer de batxillerat varen 

tenir l’oportunitat de visitar aquesta unitat, acompanyats pels professors de 

tecnologia M. del Mar Vives i David Hernández. 

VISITA AL CAIXAFÒRUM 
 

“L’exposició "Arte y mito. Los dioses del Prado" reuneix una 

acurada selecció d’obres que formen part de les 

col·leccions del Museu Nacional del Prado. A través de pin-

tures, escultures i medalles –datades entre el segle I a. c. i el 

segle XIX– s’ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia 

clàssica i la seva  representació al llarg de la hisòoria de 

l’art”.  

Els nostres alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de 

batxillerat han visitat aquesta exposició amb 

diferents professors i han pogut gaudir d’aqu-

questa mostra tan important de l’art clàssic. 

 

“Què hi ha després de l’ESO?” 
 

Els alumnes de quart d’ESO han tingut una 

sessió d’assessorament organitzat per la UIB 

per explicar la importància que té continuar 

estudis postobligatoris i les opcions que hi ha 

a les Illes Balears. L’objectiu és convèncer 

sobre la conveniència d’acabar els estudis 

actuals, així com estimular l’estudi i ajudar a 

aclarir els dubtes relatius a l’orientació esco-

lar i professional. 

TIR DE FONA 
 

 

Les foneres i els foners de 

l’IES Ramon Llull deixen 

palesa la seva habilitat i 

punteria i copen tots els 

llocs del pòdium en el Tro-

feu “Diada de Mallorca” de 

Tir de Fona, que va tenir 

lloc a la Finca Pública de 

Raixa el diumenge 17 de 

desembre.  

En la categoria femenina 

guanyà na Núria Llabrés, 

acompanyada de na Paula 

Seguí (segona) i na Vanessa 

Ramírez i na Milena Llanos 

(empatades en la tercera 

posició). Pel que fa als 

al·lots,  tr iomf sense 

pal·liatius de n’Alfonso Pu-

jol, tercer lloc d’en Maximi-

liano Martínez, quart de  

n’Àlex Romero i en Mario 

López, que assolí la cinque-

na posició. 
Guanyadors del Concurs de Tir de Fona. 

Alumnes viatge a Berlín 


