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DIADA DE SANT JORDI
DILLUNS 23 D’ABRIL DE 2018

 
Horari especial a partir de les 11.43 

[ Batxillerat fa l’horari habitual, 

• 11.43 (4a hora) Tots els alumnes d’ESO al seu pati (no ve stíbul, no 
bar, no biblioteca). Al bar es fa el jurat del conc urs de pastissos.

o 12.20 (aproximadament) Possibilitat de tastar els p astissos 
del concurs. Primer els participants. Cal fer cua

• 12.43 Pati habitual (segon). Vestíbul, b
a la sala d’actes dels actuants.

• 13.00 Cada alumne tria on vol estar, sense sortir
lavabo): 

 
Patis: lligueta de futbol i altres esports.
 
Sala d’actes: acte de lliurament

(matemàtic, literari, pastissos, sobre Macià, fotog rafia 
matemàtica, biblioteca...), i actuacions.

Qui no hi assisteix, es queda sense el possible pre mi.
A la sala d’actes cal estar quiets i en silenci. Sa nció als 

infractors.
 

• 14.15 aproximadament 
carretera (pati nord). A comprar llibres i roses.

 
Hi haurà professors de g uàrdi
 
Qui vulgui actuar (músics, ball...) ho ha de demana r al cap d’estudis. Màxim 3 
minuts. 
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DIADA DE SANT JORDI
DILLUNS 23 D’ABRIL DE 2018
Horari especial a partir de les 11.43 (4a h) per a ESO

 
Batxillerat fa l’horari habitual, tot el matí, fins a les 15.00

 
(4a hora) Tots els alumnes d’ESO al seu pati (no ve stíbul, no 

bar, no biblioteca). Al bar es fa el jurat del conc urs de pastissos.
12.20 (aproximadament) Possibilitat de tastar els p astissos 
del concurs. Primer els participants. Cal fer cua  

3 Pati habitual (segon). Vestíbul, b iblioteca i bar tancats. Assaig 
a la sala d’actes dels actuants.  

13.00 Cada alumne tria on vol estar, sense sortir -ne (no canvis, ni 

Patis: lligueta de futbol i altres esports.  

Sala d’actes: acte de lliurament  dels premis dels concursos 
(matemàtic, literari, pastissos, sobre Macià, fotog rafia 
matemàtica, biblioteca...), i actuacions.  

Qui no hi assisteix, es queda sense el possible pre mi.
A la sala d’actes cal estar quiets i en silenci. Sa nció als 

infractors.  

14.15 aproximadament – Fi. Els alumnes se’n van per la porta de la 
carretera (pati nord). A comprar llibres i roses.  

uàrdi a a tots els espais. 

Qui vulgui actuar (músics, ball...) ho ha de demana r al cap d’estudis. Màxim 3 

Cesc Terrassa, 
Dilluns, 9 d’abril de 2018
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per a ESO.  

fins a les 15.00  ] 

(4a hora) Tots els alumnes d’ESO al seu pati (no ve stíbul, no 
bar, no biblioteca). Al bar es fa el jurat del conc urs de pastissos.  

12.20 (aproximadament) Possibilitat de tastar els p astissos 
 en ordre. 

iblioteca i bar tancats. Assaig 

ne (no canvis, ni 

dels premis dels concursos 
(matemàtic, literari, pastissos, sobre Macià, fotog rafia 

Qui no hi assisteix, es queda sense el possible pre mi.  
A la sala d’actes cal estar quiets i en silenci. Sa nció als 

Fi. Els alumnes se’n van per la porta de la 

Qui vulgui actuar (músics, ball...) ho ha de demana r al cap d’estudis. Màxim 3 

Cesc Terrassa, cap d’estudis. 
Dilluns, 9 d’abril de 2018 


