
Núm. 12 

Març 2019  

DIA DE LA DONA 
 

Com a centre educatiu i en el marc de la Setmana Feminista 
amb motiu del 8 de març, ens hem adherit a la proposta de cele-
brar el 8M de forma conjunta amb molts més centres de l’illa. 
Aquesta adhesió suposa fer una sèrie d’accions conjuntes i prò-
pies de cada centre.  
L’alumnat d’Animació Sociocultural i Turística, del departament 
de cicles formatius, ha organitzat diferents activitats: exposicions 
al passadís de l’institut amb el tema dels masclisme i sexisme, 

“performance” per motivar una reflexió sobre el llenguatge masclista en la nostra societat, així 
com donar a conèixer o visibilitzar les Dones que van haver de viure anònimament sense poder 
expressar públicament les seves idees. 

 

 
  

El meu fill o filla acaba l’ESO.  
Què pot fer? 

 
 

La UIB organitza unes xerrades 
per a pares amb alumnes que estiguin cursant 3r  o 
4t d’ESO. 
La informació referent als dies i hores de les xerra-
des la podeu trobar a la web de l’IES: 
 

www.iesramonllull.net 

CURIOSITATS. SabIES que…? 
 

L’any 1987 el professor Josep Lluís Pla, del departament de Dibuix, va realitzar una orla de celebritats en 

la qual surten professors i alumnes que varen tenir una relació directa a l’IES Ramon Llull. 
 

En la fotografia es pot veure a: 

Estanislau de K. Aguiló, Marian Aguiló, Tomàs Aguiló, 

Joan Alcover, Gabriel Alomar, Rafael Ballester, Fco. 

Barceló, J. Botia, Miquel Costa i Llobera, Eusebi Esta-

da, J. L. Estelrich, Miquel Ferrà, Tomàs Forteza, Gui-

llem Forteza, Antoni Maura, Gabriel Llabrés, Barto-

meu Ferrà, Josep Miralles, J. Ll. Pons i Gallarza, Miquel 

dels Sants Oliver, P. d’Alcàntara Penya, Bartomeu 

Muntaner, A. Peña Gelabert, Guillem Reynés, Jeroni 

Rosselló, Alexandre Rosselló, Mateu Rotger, Joan I. 

Valentí, Josep I. Valentí, Pere A. Sancho Vicens. 
 

 

4. Llegeix 

3. Llegeix 

9. Llegeix 

10. L l e g e i x 

Deu maneres de 
convertir-se en 

un millor lector: 
 

1. Llegeix 
2. Llegeix 

5. Llegeix 

6. Llegeix 

7. llegeix 

8. Llegeix 
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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 

 

L’Associació de Mares i Pares  
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 

MERCADET SOLIDARI 
 

A benefici de les  
inundacions del llevant 

 

El passat dia 28 de gener hem realitzat 
l’ingrés recaptat, un total de 836,93€, al 
compte de la Caixa que l’Ajuntament de 
Sant Llorenç té habilitat com a donatius 
per a les inundacions. Estam molt orgu-
llosos de la gran quantitat de diners re-
captats. Agraïm a tothom la seva entre-
ga i dedicació, sense la il·lusió i l’aporta-
ció de tots no hagués estat possible. 
També volem agrair al claustre la gran 
participació el dia del mercadet!.  

Enhorabona a tots! 

 

OLIMPÍADA DE GEOGRAFIA 
 

PRIMER PREMI 
 
 

Volem donar l’enhorabona a l’alumne  
 

 

ENRIC ORFILA BELTRAN  
 
 

que ha obtingut el primer premi de           
l’Olimpíada de Geografia 2019                             

de segon de batxillerat. 

Cicle de conferències  
“Un Bosc Urbà a l’Institut” 

 
 

Des del 29 de gener de 2019 s’estan realitzant xerrades setmanals a la sala d’actes, dirigides a 
l’alumnat del nostre centre, sobre el futur parc del Canòdrom. Aquestes xerrades impartides 
per  especialistes ( arquitectes, biòlegs, historiadors...) formen part d’una iniciativa de l’ajunta-
ment de Palma per a implicar els joves en la planificació de la ciutat.  

 

               
 

  OLIMPÍADA DE FILOSOFIA 2019 
 
 

PRIMER PREMI, combinació de dissertació i fotogra-
fía: 

 
CLAUDIA PALACIOS TORTELLA 

————————— 

Finalista, en dissertació: 
 

ELOÀ ABREU DORREGO 


