
JORNADES CULTURALS 2018
26, 27 i 28 de març

Horari

DILLUNS, 26 DIMARTS, 27 DIMECRES, 28

9:00
9:55 Activitats

Excursió

9:00
13:00 Jornades esportives i 

lliurament de premis

9:55 
10:50 Activitats

10:50  
11:20 Esplai

11:20  
12:15 Activitats

12:15  
13:00

Representació de la 
Passió

15.00
17.00 Campionats Esportius

Com ja és tradicional al Col·legi Sant Bertomeu, els propers dies 26, 27 i 28 de març es duran a terme les 
Jornades Culturals 2018.

Per ser una setmana especial, l’horari es veurà lleugerament alterat ja que l'entrada del dilluns i 
dimecres es realitzarà a les 9:00 del matí, i el dimarts segons l'horari de cada excursió. L'eixida del 
col·legi serà:

El dilluns a les 17:00h
El dimarts segons cada excursió
El dimecres a les 13:00h

Dilluns, 26 de març
MATÍ

L'alumnat entrarà al col·legi i anirà directament a l'aula de l'activitat que haja triat com a primera activitat.
Una vegada sone el timbre, l'alumnat anirà directament a l'aula on es realitzarà la 2a activitat que té assignada.
El mateix ocorrerà després del pati amb la tercera activitat. 

El material per a la realització de les activitats el durà el professorat, tret de l'activitat del CUB DE 
RUBICK, ja que l'alumnat ha de portar el CUB.

VESPRADA

Competicions Esportives (Dilluns 15’00 – 17’00 hores)     

Un equip de cada classe per a cada esport dels organitzats (Colpbol, “Eltenisese” i Voleibol), competiran al llarg 
del dilluns de vesprada i dimecres en un torneig per cicles. L'alumnat que no participen en les activitats del mat no 
podran participar en els campionats esportius.



Dimarts, 27 de març

EXCURSIÓ

Els dossiers els realitzaran els alumnes en grups de 3 o 4 persones al llarg de tot el dia, els quals seran lliurats al 
professorat de l'excursió en acabar.

En cada excursió hi haurà un/a alumne/a cronista que realitzarà un vídeo, d'uns 20 segons, resum de la jornada

Dimecres 28 de març

A les 9:00 hores, els alumnes acudiran directament al Camp d'Esports per continuar amb els diferents campionats 
esportius. En acabar es lliuraran els premis. L'alumnat que no participe en els campionats col·laborarà amb el 
muntatge dels dossiers de les diferents excursions.

ACTIVITATS EXPLICACIÓ ESPAI i MATERIAL

1 Cineforum 1 Visualització de curts de temes d'actualitat i posterior diàleg, expressant 
les emocions suscitades i idees suggerides. Menjador

2 Cineforum 2 Visualització de curts de temes de actualitats i posterior diàleg, expresant 
les emocions suscitades i idees suggerides. Aula J. Vicente

3 Radio Conèixer el lloc on es realitza un programa de ràdio, i participar en la 
realització i gravació d’un programa. Ràdio 

4
Conferencies: 
experiència 
migratòria

9:00-9:55, 9:55-10:50
-Experiències en primera persona sobre la migració, -causes de la 
migració. Desigualtats Nort-Sud, Activitats solidaries.
11:20-12:15 ACNUR
-Associació que dona suport als refugiats de tot el món
-Treball amb els refugiats

Aula A11

5 Batucada Aprenentatge i interpretació de ritmes musicals amb professor de 
percussió del conservatori de Godella Aula A08:Pati

6 Papiroflèxia Aprendre a dar figura de diferents seres u objectes, al paper, plegant-lo de 
manera convenien.

Aula A07
Material: Paper xarol

7 Exposicions

1. Presentació dels treballs d’alumnes de Disseny i plàstica d’ESO i 
Batxiller.
2. Exposicions sobre els parcs naturals. Aniversari.
3. Exposicio poesia.

Aula A04,A05

8 Màgia química Realització de diferents experiments químics senzills: Got assedegat, serp 
negra, gel calent, pasta dental d’elefant,  arc de Sant Martí i aigua màgica.

Espai: A011
Materials:  Vore 

Annex 1.

9 Jocs de lògica Jocs de lógica e ingeni a on els alumnes han de buscar les solucions als 
problemas que es planten d’una manera creativa, intuitiva,… Aula A10

10 Robòtica *Tecnica que s'utilitza en el disseny i construcció de robots i aparells Aula de tecnologia

11 Tertulia literària 1
Activitat on es dialoga, debat i es comparteix opinions de forma amigable, 
on totes les opinions són importants i tot el grup s'enriqueix de les 
diferents impressions i aportacions.

Aula A31

12 Tertulia literària 2

Activitat on es dialoga, debat i es comparteix opinions de forma amigable, 
on totes les opinions són importants i tot el grup s'enriqueix de les 
diferents impressions i aportacions.

Aula A12

13 Cub de Rubik
L'activitat consisteix a resoldre el Cub de Rubik en el menor temps 
possible. Alumnes de 2n de Batxiller ensenyaren les seues tècniques per a 
fer-ho.

Aula A09
Material: Cada 

participant ha de 
traure un cub de 

Rubik.



La inscripció a les activitats es realitzarà del 15 al 21 de març. L'alumnat podrà inscriures a través 
del  formulari que apareixerà a la pàgina web del col·legi. 


