
 

FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE 
L’EDUCACIÓ  ILLES BALEARS 

 
                  www.feae.eu         feaeib@gmail.com 
 

Per  una escola de tots per a tothom 
 
 

  
 

CICLE DE CONFERÈNCIES i VISITES GUIADES 

Tema: RAMON LLULL I L’EDUCACIÓ 

CONFERÈNCIES a CA N’OLEO 

Carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma 

Presencials: Obertes a tots els públics. Entrada lliure amb cabuda limitada. 

Els que vulguin unir-se telemàticament ho poden fer per Meet: 

https://meet.google.com/mmo-hipw-xne 

 

 

    Badische Landesbibliothek Karlsruhe 

 

Dimarts 20 d’octubre a les 19,00 h 

“L’educació en l’obra de Ramon Llull” 

A càrrec del Dr. Antoni J. Colom Cañellas, catedràtic emèrit de Teoria de l’educació de l’UIB. 

 

Dimarts 3 de novembre a les 19,00 h 

“Filosofia i mètode a l’obra de Ramon Llull o de com adaptar l’aprenentatge i la 

producció de la ciència a la realitat humana”  

A càrrec del Dr. Antoni Bordoy Fernández, professor de Filosofia de l’UIB i lul·lista. 

 

http://www.feae.eu/
https://meet.google.com/mmo-hipw-xne


Dimarts 17 de novembre a les 19,00 h 

“Ensenyar Llull a través de les matemàtiques”  

A càrrec del Sr. Josep Lluís Pol i Llompart, professor de matemàtiques de secundària, membre 

fundador de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. 

 

Dimarts 1 de desembre a les 19,00 h 

“Presentació d’experiències i treballs didàctics de centres educatius sobre Ramon Llull” 

A càrrec de professors i professores dels centres educatius. 

 

VISITES GUIADES 

(d’acord amb les normes higièniques i de seguretat) 

 

Dissabte, 31 d’octubre a les 10,00 h (si hi ha un grup interessat) 

“Sepulcre de Ramon Llull” 

Basílica de sant Francesc de Palma  

A càrrec de la Sra. Rosa Planas Ferrer, escriptora, filòloga i lul·lista.  

 

Dissabte, 28 de novembre (si hi ha un grup interessat). 

“Antic monestir de Miramar fundat per Ramon Llull”  

(POSSESSIÓ DE MIRAMAR a la serra de Tramuntana, Km 67, carretera MA-10 entre 

Valldemossa i Deià) 

A càrrec del Dr. José María Sevilla Marcos, metge i lul·lista 

Horari: 

9.30 h. Sortida en cotxes particulars des del Conservatori Professional de Música i Dansa. Palma 

10,30 h. Arribada a la possessió de Miramar 

11 h. Visita guiada a Miramar -antic monestir i a la finca amb vistes espectaculars- 

 

Nota: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a  feaeib@gmail.com abans del 25/11/2020. 

___________________________________________________________________ 

Organitzat per: 

Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació Illes Balears 

feaeib@gmail.com   Tel. 699551885 / 679901598 

Col·laboren:  

 

      

L’organització adverteix que aquest programa és susceptible de canvis per raons necessàries 
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