Celebració de Sant Jordi
Divendres, 21 d’abril del 2017

Certamen literari de Sant Jordi 2017
Benvolguda família,
Us comuniquem que el tema d’enguany dels Jocs Florals de la
nostra escola és el de les emocions. Com que se n’ha parlat i
s’ha treballat molt profundament, en totes les etapes, estem
segurs que aquests jocs florals seran ben reeixits.
Us presentem les activitats que farem.

EDUCACIÓ INFANTIL
Durant la setmana gaudirem i reviurem les aventures del
cavaller Sant Jordi i els costums propis d’aquesta diada. A
més, es farà la representació de la llegenda per part de les
mestres amb ombres xineses.
A les classes, es faran diferents activitats relacionades amb la
diada: contes, cançons, manualitats...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Treballarem la llegenda de diferents formes: lectura, auca,
dramatització, jocs de sinònims …
Realitzarem manualitats relacionades amb la diada de Sant
Jordi (roses, punts de llibre…).
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Hem treballat la realització dels textos literaris confeccionats pels
alumnes de secundària dels Jocs Florals Sant Jordi 2017 i
també, el plaer de la lectura en silenci.

MARES I PARES
Han redactat històries de temàtica lliure per concursar als jocs
florals.

Activitats al llarg de la setmana de Sant
Jordi
Totes les tardes fins dijous, de 2/4 de 5 fins a 2/4 de 6:
venda de llibres, roses de paper, braçalets, Sant Jordi i princeses
de goma EVA..., a càrrec de l’alumnat cooperativista de
secundària pro viatge de 4t d’ESO davant de l’entrada principal
de l’escola.

Actes del divendres 21 d’abril
A l’SFERIC a les 11, se celebrarà l’acte festiu del lliurament dels
premis de la diada de Sant Jordi amb l’assistència dels alumnes
de tota l’escola, excepte els de la llar, i de les famílies que ho
desitgin.
Un grup d’alumnes de primària i secundària faran la
representació de la llegenda de Sant Jordi. Aquesta anirà
acompanyada de la colla ball del Drac Baluk de ca n’Aurell,
acompanyat dels seus timbalers i de la colla de geganters del
Pep Panxut. A continuació es realitzarà el lliurament de premis
del certamen literari.

