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Benvolguda família, 
 
El proper divendres, 22 d’abril, l’institut celebrarà la diada de Sant Jordi. Els informem de les 
diferents activitats, de la consegüent modificació horària i els detallem la programació.  
 
 
1r i 2n d’ESO 
 

Horari Activitat Espai 
8.45 h Entrada a l´Institut 
9-10.30 h Concert Sala d´actes 

Recital poètic “Mediterrània” 
Representació teatral “A la platja” 

10.30-11 h Esbarjo  
11-12.30 h Calculadora humana Gimnàs 

Master class de Hip-hop Gimnàs 
“Coses curioses” Taller de química Aula 203 
Hologrames Aula 208 
Danses escoceses Aula 213 
Jocs tradicionals amb materials reciclats Aula 009 
Taller d´iniciació a l´esgrima escènica Pati 
Punts de llibre Aula 107 
Llibretes artesanals Biblioteca 
Dracs imants Aula 106 
Anells i agulles de St.Jordi Aula 105 

12.30-13.30 h Lliurament de premis amb invitació * Sala d´actes 
*L´alumnat que no hagi rebut la invitació per assistir al lliurament de premis sortirà del 
Centre a les 12.30h. Rebran aquesta invitació els alumnes que hagin participat en algun dels 
concursos, recitals i representacions i aquells que la sol·licitin segons la capacitat de la sala. 
 
Coordinació pedagògica i Cap d´estudis 
 
 
 
....................................................................................................................................... 
 
En/Na.................................................................................................................pare/mare de 
l´alumne/a................................................................................del grup.................he rebut la 
informació sobre les activitats de la diada de Sant Jordi i la modificació horària prevista per 
aquesta jornada. 
 
                                                                                                 Signatura 
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Benvolguda família, 
 
El proper divendres, 22 d’abril, l’institut celebrarà la diada de Sant Jordi. Els informem de les 
diferents activitats, de la consegüent modificació horària i els detallem la programació.  
 
 
3r, 4t d’ESO i Batxillerat 
 

 Activitat Espai 
9 h Entrada a l´Institut 
9-10.30h Fotomuntatges fortuïts Aula 008 

Taller d´escarabats elèctrics Aula 208 
Sudokus Aula 002 
Taller d´escultura Aula 102 
Iniciació al coaching sistèmic Aula 112 
Danses escoceses Gimnàs 
Taller d´esmorzars grecs de “mezzes” Menjador 
Xerrada Metges sense fronteres Utopia 
Taller de classificació de mol.luscs Aula 103 
Manoteràpia xinesa Aula 104 

10.30-11h Esbarjo  
11-12.30h Concert  Sala d´actes 

Recital poètic “Mediterrània” 
Representació teatral “A la platja” 

12.30-13.30 Lliurament de premis amb invitació * 
 
*L´alumnat que no hagi rebut la invitació per assistir al lliurament de premis sortirà del 
Centre a les 12.30h. Rebran aquesta invitació els alumnes que hagin participat en algun dels 
concursos, recitals i representacions i aquells que la sol·licitin segons la capacitat de la sala. 
 
 
Coordinació pedagògica i Cap d´estudis 
 
 
..................................................................................................................................... 
 
En/Na.................................................................................................................pare/mare de 
l´alumne/a................................................................................del grup.................he rebut la 
informació sobre les activitats de la diada de Sant Jordi i la modificació horària prevista per 
aquesta jornada. 
 
                                                                                                  Signatura 
 


