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8 DE MARÇ DIA DE LA DONA  
 

“Científiques mallorquines donen a conèixer la tasca investigadora de les dones”.  

 

Amb motiu del dia mundial de la dona i la nina en la ciència, la Conselleria d’Educació, la UIB i el Idislaba han 
organitzat un cicle de xerrades de dones científiques en més de 40 centres educatius per a la divulgació de 
seva feina investigadora. 
 

Dora Romaguera i Gwendolyn Barcelona varen parlar al nostre Institut amb la presencia del conseller d’Ed-
ucació i Universitat, el director general d’Innovació i Comunitat Educativa i la directora general d’Acreditació, 
Docència i Recerca en salut. 

SabIES que…? 
 

L’ajuntament de Palma ha concedit la 

Medalla d’Or de la ciutat al nostre 

institut per la seva excel·lència acadè-

mica en l’ensenyament públic. El lliu-

rament del guardó es va fer el 31 de 

desembre de 2017. 

 

L’Institut Balear va ser el primer centre d’ensenyament 

secundàri de les illes. Fou creat el 25 d’octubre de 1835 i 

l’institut d’ensenyament secundari Ramon Llull és hereu 

del primer centre. Amb la Medalla d’Or de la ciutat es 

reconeix la importància de l’educació pública per garan-

tir el dret de l’educació de tots el ciutadans. 

 

 

 

PREMIS 
 

XII Olimpíada de Geografia  

de les Illes Balears 

 

El nostre centre ha obtingut el 1r premi a nivell 
de centres de les Illes Balears. 

Així mateix, tres alumnes han obtingut respecti-
vament els següents premis: 

Segon premi 

Albert Farré de Febrer.  

IES Ramon Llull. Palma 
 

Tercer premi 

Gerard Farré de Febrer.  

IES Ramon Llull. Palma 

Accèssit Mallorca 

Miguel Bernardo Amengual Sansó.  

IES Ramon Llull. Palma 



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 

Els perills d’internet 
 

Els nostres alumnes creixen en un entorn digital 
on la tecnologia és una part integral de les seves 
vides i no sempre són conscients dels  riscos de 
la xarxa. Amb aquest motiu, durant aquest trimes-
tre s’han fet diferents xerrades en els grups de 
primer d’ESO on s’ha parlat de conductes positi-
ves a la xarxa amb la finalitat de conscienciar els 
alumnes sobre els perills d’internet.  
Us deixam aquí algunes recomanacions: 
 

 Protegiu la vostra reputació digital i no afe-
giu “amics” que no conegueu. 

 Informau de continguts i comportaments ina-
propiats o il·legals que us trobeu.  

 Ajudau els companys quan es troben en 
problemes a la xarxa i informau de qualse-
vol contingut. 

Proves Cangur 
 

El 15 de març, al Palma Arena, 

s’han celebrat les proves Cangur 

a Balears. La Societat Balear de 

Matemàtiques SBM-XEIX organit-

za aquestes proves cada any amb 

un gran èxit de participants. 

L’origen de les proves es remunta 

als anys vuitanta, quan un professor de matemàti-

ques australià, Peter O’Holloran, va inventar un 

qüestionari amb respostes múltiples i que es corre-

gien amb ordinador, la qual cosa permetia examinar 

a molts alumnes a la vegada. Als anys noranta, dos 

professors francesos varen introduir el model a 

França i li varen donar projecció internacional. 

 

23 FOTOJOVE 

El 23 concurs de fotografia que 

organitza FOTO JOVE  per a la 

Regidoria d’Educació de l’Aju-

ntament de Palma enguany té 

com a tema “Frida Kahlo mirada per joves” 
 

El departament de dibuix ha participat amb els 

alumnes de l’assignatura de Dibuix artístic de 1r 

de batxillerat  i els alumnes d’Educació plàstica i 

visual de segon d’ESO. Han quedat finalistes els 

següents: 
 

 

Enhorabona, fotògrafs!!! 

Xerrades ex-alumnes 
 

Dia 28 de març ha estat organitzada una xerrada d’ex-

alumnes del nostre centre per als alumnes de primer i 

segon de batxillerat. Els alumnes convidats estant cur-

sant estudis universitaris en diferents facultats i l’o-

bjectiu és que els contin la seva experiència i els acla-

reixin dubtes que puguin tenir. 

ASTRAL 
 

Els alumnes de 2n  

d’ESO han anat a veure 

l’ASTRAL, el veler de 

l’ONG Proactiva Open 

Arms, que ha estat al 

port de Palma del 28 de febrer al 6 de març.  
 

Els alumnes varen poder veure el vaixell i els 

representants de l’ONG varen compartir amb 

ells la seva experiència en el rescat de més de 

15.000 persones en el mediterrani central, entre 

les costes d’Itàlia i Líbia. 
 

1r de Batxillerat 
 

Aina Massanet Miró 

Alba Bauçà Oliva 

Laura Sofía Blandón 

2n d’ESO 
 

Ana Montoya Sánchez 

Mireia Bosch Ruiz 

 

Intercanvi 
 

Un altre any ens visiten els alumnes de l’In-
stitut……..de la ciutat alemanya……….. Esperem 
que els agradi la nostra illa i que els nostres 
alumnes aprofitin per practicar l’alemany. 


