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Amb la col·laboració de:  

EL SANT JORDI MÉS CULTURAL 

L’Institut La Romànica s’ha consolidat com un dels centres de referència de Catalunya pel que 

fa a la inclusió de la cultura popular dins de les seves aules. Enguany, el projecte cultural 

compta amb una assignatura comuna a totes les classes del nivell de 1r d’ESO. A través de tot 

l’alumnat implicat, s’han treballat branques de la cultura popular tals com el Ball de Bastons, el 

Ball de Pastorets, el Ball de Panderos i el Ball de Faixes.  

Amb tota la situació sanitària i social que ens envolta, és complicat que tot el que estan 

aprenent es pugui veure pels carrers i places de Barberà del Vallès. Amb la intenció que les 

famílies puguin veure què s’està fent i puguin gaudir en primera persona del projecte, hem 

organitzat el Sant Jordi més cultural de la nostra història. El proper dissabte 24 d’abril de 2021, 

tot l’alumnat de 1r d’ESO està convocat a l’Institut La Romànica per fer una mostra cultural 

[aprofitant la Diada de Sant Jordi del dia anterior] per a totes les famílies [de 1r d’ESO] que 

puguin i vulguin venir a acompanyar-nos. Hi haurà dos torns d’actuacions i els horaris seran els 

següents: 

- 10:00h. Tot l’alumnat a la porta principal del centre, per entrar i preparar-se per a les 

respectives actuacions.  

- 10:45h. Obertura de portes pel primer torn. 

- 11:00h. Inici de la primera mostra cultural. 

- 11:45h. Canvi de torn. Obertura de portes per al segon. 

- 12:00h. Inici de la segona mostra cultural. 

- 12:45h. Finalització dels actes. 

- 13:00h. L’alumnat marxa cap a casa.  

La mostra cultural aquí plantejada, comptarà amb totes les mesures sanitàries corresponents 

per a garantir-ne el correcte funcionament segons la normativa vigent. En aquest sentit, si les 

condicions meteorològiques o la situació epidemiològica no és favorable, l’acte serà suspès i 

notificat a totes les famílies.  

D’altra banda, i per a poder assistir a l’acte s’haurà d’adquirir entrada [gratuïta] a través dels 

següents enllaços: 

- Primer torn: http://entrapol.is/CSVvy 

- Segon torn: http://entrapol.is/xjlW6  

http://entrapol.is/CSVvy
http://entrapol.is/xjlW6
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Cap persona sense entrada podrà entrar dins del recinte educatiu, seguint amb el protocol 

establert per l’acte i per donar compliment a la normativa corresponent pel que fa al control i 

gestió de la COVID19.  

De la mateixa manera, i per poder dur un control sobre l’assistència de l’alumnat i la 

corresponent autorització de les seves responsables legals, necessitem que tot estudiant 

retorni aquest paper degudament signat per comptar-hi o no amb la seva participació.  

L’acte s’organitza a través de l’assignatura de Cultura Popular, el responsable de la qual és el 

docent Adrián Ortiz Mera [adria.ortiz@inslromanica.org] amb el qual podeu contactar per 

preguntar dubtes, i serà contemplada com una activitat més de l’assignatura. Amb tot, i 

atenent que l’acte es realitzarà fora de l’horari lectiu, quedaran exemptes i exempts tots 

aquells alumnes que tinguin una justificació per part de la responsable legal. Tot i això, us 

animem a mirar de quadrar agendes i promoure la participació de totes les estudiants, així 

com venir a veure què han après al llarg d’aquest curs escolar en termes de cultura popular. 

Ho han estat treballant i, a banda de les coreografies tradicionals apreses durant el primer i 

segon trimestre, també han estat creant noves coreografies des de zero per poder-les estrenar 

el proper dissabte 24 d’abril davant de les seves famílies. 

Gràcies per la vostra col·laboració i esperem que us il·lusioni tant com a nosaltres poder 

organitzar aquest esdeveniment. Per si no ho vau veure, això vam aconseguir realitzar el 

passat desembre de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=vtC2Jzu50Fw  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jo __________________________________ amb DNI ___________________ com a 

_________________ de l’alumna o alumne______________________________________, 

confirmo que he llegit la informació sobre l’acte de Sant Jordi previst pel 24 d’abril de 2021 i: 

- Sí, autoritzo que pugui participar en l’esdeveniment EL SANT JORDI MÉS CULTURAL. 

- No, no autoritzo que pugui participar en l’esdeveniment EL SANT JORDI MÉS 

CULTURAL, a causa de ___________________________________________________  

I perquè així consti, 

 

 

Signatura de la responsable       ________________________, __ de ______ de 2021 

mailto:adria.ortiz@inslromanica.org
https://www.youtube.com/watch?v=vtC2Jzu50Fw

