SANT JORDI 2016
Programació per a la setmana cultural de Sant Jordi
Educació Infantil
Dijous 21 d'abril
- Explicarem la llegenda de Sant Jordi i elaborarem un treball manual
Divendres 22 d'abril
- Al matí, els nens i nenes de 5è ens representaran "La llegenda de Sant Jordi"
en diverses versions

Cicle Inicial
Dimecres 20 d'abril
- Al matí, anirem al TEATRE TANTARANTANA, a veure l'espectacle de clown i
màgia PLOU I FA SOL, de la compañía teatral "Sabanni"
Divendres 22 d'abril
- Llegirem i explicarem La Llegenda de Sant Jordi i després farem un treball
- Taller de plàstica "Rosa de Sant Jordi" i punt de llibre
- Farem un intercanvi de contes a la classe

Cicle Mitjà
Dimecres 20 d'abril
- Al matí, anirem al TEATRE DE SARRIÀ a veure l'obre de teatre EL PETIT
PRÍNCEP
Divendres 22 d'abril
- Concurs LLETRA PER LLETRA
- Taller de plàstica "Rosa de Sant Jordi"
- Elaboració d'activitats literàries pel llibre de Sant Jordi

Cicle Superior
Divendres 22 d'abril
- Taller de plàstica "Rosa de Sant Jordi"
- Poesia musicada i cantada- Fem teatre!

ESO i Batxillerat
Dimecres 20 d'abril
- Venda de pastissos per part dels alumnes de 1r de Batxillerat, al matí i a la
tarda
Divendres 22 d'abril
- Venda de llibres nous i de segona mà
- JOCS FLORALS: al matí l'alumnat d'ESO i Batxillerat baixem al teatre per
tal d'assistir als Jocs Florals, en motiu de la diada de SantJordi. La
participació és obligatòria i es pot triar entre tres categories: literatura
(narrativa, poesia o teatre), artísticavídeo, cant, ball, etc.) i plàstica
(dibuixos i/o composicions plàstiques). Els estudiants/es han tingut un
mes aproximadament per preparar-se els treballs. Els guanyadors de cada
una de les categories i grups reben un premid'un val de 30€ del centre
comercial Diagonal Mar i un diploma commemoratiu. Aquests jocs estan
pensats perquè,per un dia, deixem els llibres a l'aula i que l'art i la
literatura siguin els gran protagonistes. Gaudir de les nostres habilitats
forma part de l'aprenentatge, és més, hem de saber apreciar-les!
Divendres a la tarda tots els alumnes de l'escola participaran en una gran
i dolça XOCOLATADA!!!
Els alumnes d'Educació Infantil i Primària han elaborat un llibre de Sant
Jordi composat per poemes, prosa, contes, mots encreuats i dibuixos. No
us perdeu la gran tasca que tots els alumnes han fet per commemorar
aquesta diada tan especial de Sant Jordi!

