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JORNADES CULTURALS 2019
15, 16 i 17 d’abril
DILLUNS, 15
9:10
10:45

Activitats

10:45
11:30

Esplai/ Exposicions

11:30
13:00

Activitats

DIMARTS, 16

DIMECRES, 17
9:10
10:00

Excursió

Representació de la
Passió

10:20 Jornades esportives i
13:00 lliurament de premis

15.00
Campionats Esportius
17.00
Com ja és tradicional al Col·legi Sant Bertomeu, els propers dies 15,16 i 17 d’abril es duran a terme
les Jornades Culturals 2019.
Per ser una setmana especial, l’horari es veurà lleugerament alterat ja que l'entrada del dilluns i
dimecres es realitzarà a les 9:10 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, 15 d’abril
MATÍ
L'alumnat entrarà al col·legi i anirà directament a l'aula de l'activitat que haja triat com a primera
opció .
Durant el temps de l’esplai, l‘alumnat podrà visitar les exposicions en les aules A11 i A06.
Després del pati, l'alumnat anirà directament a l'aula on es realitzarà la 2a activitat que té assignada.
El material per a la realització de les activitats el portarà l’alumnat segons l’activitat triada.
VESPRADA
Competicions Esportives (Dilluns 15’00 – 17’00 hores)
Un equip de cada classe (Colpbol, “Eltenisese” i Voleibol) competiran al llarg del dilluns de vesprada i
dimecres en un torneig per cicles. L'alumnat que no participe en les activitats del matí no podrà
participar en els campionats esportius.
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Dimarts, 16 d’abril
EXCURSIÓ
Els dossiers els realitzaran els alumnes en grups de 3 o 4 persones al llarg de tot el dia, els quals
seran lliurats en acabar al professorat de l'excursió .
En cada excursió hi haurà un/a alumne/a cronista que realitzarà un vídeo, d'uns 20 segons, resum
de la jornada i ho lliurarà al tutor.

Dimecres, 17 d’abril
A les 9:10 hores, els alumnes acudiran a cada tutoria, per a passar llista, i després gaudir de la
representació de la Passió .
Al finalitzar la representació , anirem 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.

La inscripció a les activitats es realitzarà del 1 al 5 d’abril. L'alumnat podrà inscriure’s a través del
formulari que estarà a la web del col·legi: www.santbertomeu.es/jornadesculturals
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ACTIVITAT
Ràdio
Decoració Cupcakes
Basquet (tècniques i pràctica)
Caixetes per carregar mòbil

MATERIAL a traure per l’alumnat

Kahoot de cine
Cinefòrum (curts muds)
Elaboració polseres, fundes
llibres, carpetes
Ball (Kpop, shuffe, break dance)
Elaboració pots decoració de sal

Mòbil

Elaboració marcapàgines
Decoració mans i braços
(decoració semipermanent amb
HENNA)
Cuina Fresca (smoothies,
canapès)
Ioga
Robòtica
Boles Boges(elaboració
malabars)
Dramatització (improvisació)
Esports (circuits teòric-pràctic:
ping-pong, boxeu, calistèmia)

Roba esportiva.
Cartró, paper de folrar, pegament i cúter.

Pintures, cartolines i pintaungles.
Roba esportiva.
Mitja bossa de sal i un pot de vidre amb
tapa.
Cartolines, pegament, tisores i pintures.

AULA
A15
A04
Pati
A05
A07
A12
A09
Pati
A010
A23
A32
A21

Estoreta de càmping. Roba esportiva.
Globus i arròs

A22
Informàtica
Pati

Complements de roba
Roba esportiva.

A13
Pati
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