SETMANA CULTURAL
Del 23 al 27 d’abril de 2018

DILLUNS 23
Infantil:
Presentació de la Setmana Cultural i de la Llegenda de Sant Jordi.
11h; Sortirem a fer un passeig per la Via Júlia a veure les paradetes (les famílies que
vulgueu, ens podeu acompanyar).
Primària:
9h; Presentació de la Setmana Cultural.
11h; 1r i 2n de primària sortirem a fer un passeig per la Via Júlia a veure les paradetes.
De 10 a 17h; Els nens i nenes de 5è i 6è muntaran la parada, a la porta de l’escola, del seu
projecte Recicle Cultura per vendre llibres solidaris. Us convidem a col·laborar comprant un
llibre.
Secundària:
Sortida al centre de Barcelona a veure parades de llibres i roses.

DIMARTS 24
Infantil:
11h; Marató de contes al pati Luz Casanova, conjuntament amb 1r i 2n de primària.
15 a 16h; Tallers amb famílies al pati Luz Casanova i a les classes d’infantil. Animem a totes
les famílies a què vingueu a participar dels tallers.
Primària:
11h; 1r i 2n de primària; Marató de contes al pati Luz Casanova, conjuntament amb infantil.
11h; Marató de lectura amb els alumnes de 3r de primària fins a 4t d’ESO, al Pati Calassanç.
De 12:30 a 13:30h; Recicla Cultura; Venda de llibres de Recicla Cultura, a càrrec dels
alumnes de 5è i 6è.
Secundària:
Presentació setmana cultural.
11h; Marató de lectura amb els alumnes de 3r de primària fins a 4t d’ESO, al Pati Calassanç.

DIMECRES 25
Infantil:
Al matí els alumnes d’infantil faran intercanvi de contes que portaran de casa. (Els contes es
quedaran a l’escola fins divendres per poder-ne gaudir).
Primària:
10h;
1r primària van a veure titelles a l’hotel d’entitats del barri. Obra; Dents netes, sí!
De 12:30 a 13:30h; Recicla Cultura; Venda de llibres de Recicla Cultura, a càrrec dels
alumnes de 5è i 6è.
15 a 17h; Tallers de Sant Jordi amb famílies. Animem a totes les famílies a què vingueu a
participar dels tallers.

DIJOUS 26
Primària:
De 9 a 13h; 1r primària participa dels jocs cooperatius del barri.
Mig dia i tarda; Recicla Cultura; Venda de llibres de Recicla Cultura, a càrrec dels alumnes de
5è i 6è.
Tota l’Escola:

Tarda de les Arts;Acte d’entrega dels premis dels Jocs florals. Convidem a totes les
famílies a participar. (Obrirem portes del pati Calassanç a les 15:15h).
ESTEU TOTS CONVIDATS!!! MARES, PARES, ÀVIES, AVIS, …

DIVENDRES 27
Diada dels museus; tota l’escola marxa a visitar diferents museus.
● P3: Activitat de Miró al Bosc Turull
● P4: La Pedrera i Parc de la Ciutadella
● P5: Activitat de Kandinski al Bosc Turull
● Cicle Inicial; Museu de la xocolata
● Cicle Mitjà; Museu Molí Paperer + visita jaciment de l’Abric
● Cicle Superior; Museu Nacional d'Art de Catalunya (Emocionarte)
● 1r i 2n d’ESO; Museu egipci. Taller de momificació.
● 3r i 4t d’ESO; MNAC. La pintura romànica, interpretació i simbologia.
Amb tots aquests actes celebrem una setmana ben especial!
Famílies, apunteu-vos totes les dates i participeu de tot el que pugueu!

Projecte Recicla Cultura 2018
Benvolgudes i benvolgudes,
De nou, aquest Sant Jordi participarem a Recicla Cultura, la iniciativa de la Fundació Servei
Solidari que promou vendre llibres per tal que altres persones els puguin adquirir a un preu
simbòlic d’1 o 2€ amb l’objectiu de 
finançar els cursos d’alfabetització i llengua que
imparteix l’entitat des de fa 10 anys a prop de 2.000 persones anuals.
Us engresquem a participar en aquesta iniciativa social i diferent que 
aportarà un valor
afegit al vostre Sant Jordi i amb la qualtransformareu la vida de moltes persones!
Esteu convidats a col·laborar en l’activitat amb la compra d’un llibre a les dates detallades a
aquest document informatiu:
Us animem a tots/es a què col·laboreu amb el Projecte!
Agraïm per endavant la vostra col·laboració!

