
SANT JORDI 2018 INSTITUT MANOLO 
HUGUÉ

TALLERS-ACTIVITATS 
(8-12.30) CONCURSOS

ESPORTS I TORNEIG DE 
FUTBOL (8-12.30): pista de 
futbol

Llibreta de viatge: crea i personalitza 
la teva llibreta de viatge (a partir de les 
10): biblioteca

Literari Bescanvi de llibres a la biblioteca

Figures de sals de colors: aula 11 Cartells
PATI (11-11.30): els alumnes de 4t 
vendran l'esmorzar amb galetes, 
pastissos i beguda

Llançament de coets: laboratori de 
física i pati costat bassa a partir de les 9

Pastissos s'exposen a les 9.00 a 
l'aula 10. Premi al gust i a l'estètica

CERTAMEN LITERARI (12.30-
14.30) al pati. Lectura de textos 
literaris i lliurament dels premis de 
Sant Jordi. Actuacions musicals i de 
ball. Presentadors de l'acte: Jordi 
Suárez i Jana Mayol. Lectures a 
càrrec dels guanyadors del Concurs 
en veu alta: Júlia Cabrera, Jana 
Mayol, Marta Poch, Marta 
Rodríguez i Inés Sánchez

Jam Session: Coromines (dur 
instrument) només de 8 a 11.00

Maquetes Prehistòria alumnat de 1r 
de la ESO: aula 1

La jornada lúdica finalitzarà a les 14.30 
Les fotografies de la diada aniran a 
càrrec del Sebastià. Les actuacions 
musicals i de ball del certamen literari i 
entrega de premis seran coordinades 
per l'Eva Ruiz

Estampació de samarretes: aula 3 
(portar samarreta blanca )

Fotofilosofia alumnat de 4t i 1r de 
batxillerat: planta baixa

Agraïm la col·laboració de l'alumnat, 
professorat, personal del PAS, Maria 
Àngels, Dolors i l'AMPA de l'institut per 
poder celebrar aquesta diada de Sant 
Jordi

Preparació de roses i parada de Sant 
Jordi: aules 17 i 18. Es vendran al llarg 
del dia

Fotografies: biblioteca. Quina 
assignatura fan els professors de la 
fotografia, o a quin espai pots trobar 
aquestes persones? Qui és el nen 
petit que ara cursa 2n de Batxillerat?

Creps: cantina (apuntar-se 10 minuts 
abans. Capacitat màxima per a 15 
persones)

EXPOSICIONS

Pelea de gallos: aula 2 Fotografies alumnes 4tE del Taller 
d'Art: recepció

Art prehistòric: aula 1 Decoració Sant Jordi: recepció i 
escenari

Jocs de taula: aula 15 Maquetes Prehistòria: aula 1

Roses de llaminadures: aula 4

Fotografies: biblioteca. Quina 
assignatura fan els professors de la 
fotografia, o a quin espai pots trobar 
aquestes persones? Qui és el nen 
petit que ara cursa 2n de Batxillerat?

Elaborem i decorem galetes de Sant 
Jordi: aula dibuix 

Ciències naturals: biblioteca. 
Fotografies a càrrec de l'alumnat 

Teatre en anglès: Sala Coromines. De 
les 11.30 a les 12.30; adreçat a alumnat 
de 1r d'ESO

Fotofilosofia alumnat de 4t i 1r de 
batxillerat: planta baixa

ACTIVITAT SOLIDÀRIA Emprenedoria alumnat de 3r: planta 
baixa. Decoració temàtica Sant Jordi 

Venda de samarretes solidàries 
Projecte Natàlia: porta exterior del pati 
(8.00-14.30)

ESPECTACLE TEATRE
Teatre en anglès: Sala Coromines. 
De les 11.30 a les 12.30; adreçat a 
l'alumnat de 1r d'ESO

Cartell de Sant Jordi 2018 realitzat per l'alumna Ainoa López Jiménez 


