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OLIMPIADES 
Volem donar l’enhorabona a tots els alumnes i professors que 
han obtingut tant bons resultats a les olimpiades de segon de 
batxillerat d’enguant. 

Miguel Bernardo Amengual: SEGON en l’Olimpiada 
d’Història i accésit en l’Olimpiada de Goegrafia. 

Laura Company: PRIMERA en L’Olimpiada d’Economia. 
Albert Farré: SEGON en l’Olimpiada de Geografia i  

NOVÈ en la Nacional. 
Gerard Farré: TERCER en l’Olimpiada de Geografia i  

PRIMER en la Nacional 
Juan Manuel Milla: SEGON en l’Olimpiada d’Història de l’Art 

i PRIMER en l’Olimpiada d’Història. 

                                                                                     PREMIS I CONCURSOS 

TIR DE FONA ESCOLAR 2018 
 

Els alumnes dels diferents cursos d’ESO han participat al 

concurs de Fona quedan guanyadors els següents: 
 

CAMPIONAT DE MALLORCA PER EQUIPS 

Equip Cadet Femení: SUBCAMPIONES 

Paula Seguí, Núria Llabrés, Mónica Li (Totes 4t ESO) 
 

Equip Cadet Masculí: SUBCAMPIONS 

Alfonso Pujol (3r ESO), Plamen Ivanov (2n ESO), Mario 

López (3r ESO) 
 

Equip Infantil Femení: TERCERES CLASSIFICA-

DES 

Kayla Madayag, Alejandra Lladó, Valeria Reyes (totes 

2n ESO) 
 

Equip Infantil Masculí: QUARTS CLASSIFICATS 

Pau Martín, Xisco Montoya, Juan Antonio Ruiz, Toni 

Mas (tots 2n ESO) 
 

CAMPIONAT DE MALLORCA INDIVIDUAL 
 

Paula Seguí Colom: SUBCAMPIONA de Mallorca 

Alfonso Pujol Molina: CAMPIÓ de Mallorca 
 

CAMPIONAT DE BALEARS 
 

Alfonso Pujol Molina: CAMPIÓ DE BALEARS 
 

Així mateix, a dos dels nostres representants se’ls conce-

dí la Distinció Biel Frontera, que els acredita com la fo-

nera i el foner amb el millor estil: 
 

Paula Seguí Colom 

Toni Mas París 

 

ENHORABONA A TOTHOM! 

MATRÍCULES D’HONOR 
 

Els alumnes que han obtingut Matricula d’honor a segon de 
batxillerat han estat: 

 

Martí Comas, Laura Company, Lluís Frontera,  
Inés Pérez, Juan Manuel Milla i Raúl Torres. 

 

BONES VACANCES 
 
S’ha acabat un 
altre curs i com 
cada any us de-
sitjam unes bo-
nes vacances. 

Als que no tornaran esperam que 
tinguin molts d’èxits i als que ens 
tornarem a veure esperam que 
gaudeixin i  que entre platges, pan-
talles i amics tenguin temps d’aga-
far un bon llibre.  

També es pot ser feliç llegint! 

JUBILATS 
 

Enguany es jubila Fernando Sainz, profes-
sor del departament de Biologia en el nos-
tre centre durant 30 anys.  
Li desitgem molta sort en aquesta nova eta-
pa que comença. 

Amb motiu de la celebració el dia 5 de juny del Dia Mundial 

del Medi Ambient, els alumnes de primer d’ESO han orga-
nitzat a la plaça del Tub una sèrie de jocs i han regalat 

plantes que havien preparat en la classe de Biologia. Els al-
tres grups han anat sortint per veure i participar en les acti-
vitats. 

DIA DEL MEDIAMBIENT 
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L’Associació de Mares i Pares  
 

amipaiesramonllull@gmail.com 

https://amipaiesramonllull.wordpress.com 

Facebook amipa.iesramonllull 
  

FESTA DE GRADUACIÓ 

Trobareu totes les fotos a la página web de l’Institut: www.iesramonllull.net 

DIA DE PORTES OBERTES  

Dia 1 de juny el centre va realitzar el dia de Portes obertes de batxillerat. Ens van visitar molts de pares i alum-

nes d’altres centres interessats en conèixer el nostre centre i els diferents departaments didàctics. 

 
 

 

 

 

 


