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 1r, 2n, 3r i 4t ESO BATXILLERAT - CICLES FORMATIUS  

08:45 a 11:30  Classe normal Classe normal 

11:30 a 12:00  Entrega de premis literaris  i pastissos dia π     Lloc: pati gran 
 

 
 

ACTIVITATS PER A ESO: 1r, 2n, 3r i 4t ESO  

12:00     a       13:50  
 
II ACTIVITATS ESPORTIVES SANT JORDI 2017 (ESO)  
#1 BÀSQUET PISTA EXTERIOR 
#2 VOLEIBOL PISTA EXTERIOR 
#3 RAQUETES GIMNÀS 
#4 TENNIS TAULA A005 – A006 
#5 FUTBOL PISTA EXTERIOR 

 
L’alumnat (4t ESO) organitzador de cada activitat haurà de preparar l’espai assignat  
(material esportiu, taules, ....). 
El professorat de guàrdia vetllarà pel bon funcionament de l’activitat. 
A les 13:50, si és el cas, deixar els espais ordenats, responsable tots els professors i 
alumnes organitzadors implicats en l’activitat. 

 
II TALLERS SANT JORDI 2017 (ESO)  
#1 BALLS  12:00 a 13:50 SALA D’ACTES 
#2 B. TRADICIONALS  12:00 a 12:55 PATI VERD 
#3 COBLA audició  12:55 a 13:50 PATI VERD  
#4 TORNEIG  ESCACS   12:00  a 13:50 A008 
#5 LA RADIO PER DINS  12:00 a 13:50 PEIXERA  

 
El professorat de guàrdia i l’alumnat (4t ESO) organitzador de cada activitat,   
a les 14:45 ha de deixar els espais ordenats 
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ACTIVITATS PER A BTX: 1r, 2n BTX   i    CICLES  

12:00 a 14:45  
 
BTX: II GIMCANA – SANT JORDI 2017  
 
Les activitats de la gimcana tindran lloc a les aules de l’edifici antic (planta baixa i 1r pis) i als dos patis interiors (pati de verd i pati de pedres) i als 
patis d’entrada a l’institut (pati xic) 
 
L’alumnat(2n BTX ) organitzador de cada activitat haurà de preparar l’espai assignat abans de les 12:00. 
A les 14:45 h. deixar els espais ordenats, responsable tots els professors i alumnes organitzadors implicats en l’activitat. 
 
 

CICLES FORMATIUS  

 
GIMCANA – SANT JORDI 2017 
Els alumnes de Cicles Formatius faran classe normal fins a les 12:00 participaran de la gimcana de batxillerat. Tarda classe normal.   
 
 
 
Observació: En cas de mal temps tot l'alumnat i professorat assignat a les activitats exteriors es repartirà entre totes les activitats interiors, de la 
següent forma: 

A- Les activitats de voleibol, bàsquet i futbol quedaran eliminades. 
B- L’ activitat de COBLA i Dances Tradicionals: del pati VERD passarà al Hall sortida al pati o aula a determinar. 
C- Les activitats exterior, de la gimcana de Batxillerat, quedaran anul·lades; realitzant-se sols les de l’interior. 

 


