ACTIVITATS I TALLERS. SANT JORDI 2017

1r i 2n d´ESO
Dracs imants per a la nevera
Experiments curiosos de
Física i Química
Creació de prismes
hologràfics
Collage dels sentiments
Taller de plantes
aromàtiques
Punts de llibre
Calcula que calcularàs
Taller d´origami
Fotomuntatges fortuïts
Parkour

Amb agulles d´estendre i altres materials construirem uns
originals i divertits dracs.
Recull d´ experiments sorprenents i divertits per a fer al
laboratori de química.
Amb peces de plàstic i el telèfon mòbil generarem
hologrames en 3D.
Construïm de forma creativa un quadre-collage amb
diferents materials per transmetre un sentiment.
Observació a la lupa binocular, elaboració de fitxes de cada
planta i realització de bossetes o coixins d´olor.
L´alumnat farà originals punts de llibre amb diversos
materials.
Demostra la teva capacitat per trobar la solució abans que
els teus companys. Càlculs curiosos a fer amb calculadora.
Des del Japó, arriba aquest art mil.lenari per aprendre a
crear sers fantàstics.
En aquest taller jugarem amb fotografies tretes de revistes
per a crear imatges que seran el resultat de la intervenció
de totes les persones que participarem en el joc.
Dos monitors del CET 10 faran una sessió d´iniciació al
Parkour.

3r-4t i Batxillerat
Taller de DJ i remix amb App
Mòbil “Edjing”
Sudokus
Taller d´escultura
Fem un esmorzar grec de
“mezzes”
Lindy Hop i Jazz Steps
Taller de polseres
Xerrada “Metges sense
fronteres”

Habilitats per a lligar

Bernat´s flashmob

Aprenem a utilitzar una aplicació de creació musical a partir
de loops i audios col.laboratius a la xarxa
L´alumnat resoldrà sudokus que aniran augmentant de
dificultat.
L´ escultora Laura Ruiz ens ensenya a esculpir roses de
sant Jordi amb plastilina i a envernissar-les.
L´alumnat prepararà alguns dels entrants més usuals de la
cuina grega: Mutabal, Tsutsuki, Humus, Taramousalata.
Introducció al ball Lindy Hop acompanyant alguns dels jazz
steps per fer variacions senzilles.
L´alumnat es farà la seva pròpia polsera amb fil de seda
Xerrada sobre la situació social a l´Àfrica a càrrec de Paula
Gil, coordinadora de Metges sense fronteres a l´Àfrica.
Coneixeu “Mujeres y hombres y viceversa”?
Partint d´aquest programa, tres nois representaran rols
diferents, es presentaran davant una noia que els agrada i
tractaran de quedar amb ella. Després, tres noies faran el
mateix. La resta de participants valoraran les habilitats
representades per concertar una cita.
Practicarem una coreografia ballant al ritme d´una cançó
molt coneguda i l´enregistrarem en vídeo per una bona
causa.

Xerrada sobre el càncer
infantil

Xerrada d´una investigadora sobre el càncer infantil.

Parkour

Dos monitors del CET 10 faran una sessió d´iniciació al
Parkour.

