
IX NIT DE SANT JORDI 
Lliurament dels XXè Certamen Literari  

de l’Escola Pia de Caldes 

Dijous 26 d’abril a les 19 h  
Sala d’actes de l’edifici de l’avda. Fontcuberta 

Acte OBERT A TOTHOM 

 
L’Escola Pia de Caldes organitza el 
XXIIè Certamen Literari.  
En aquest concurs literari participa 
l’alumnat des de 5è de Primària 
fins a 2n de Batxillerat, en les mo-
dalitats de prosa i poesia. 
 

Hi haurà una representació teatral  

Acte organitzat pel Departament  
de Català de l’escola i el Club de Lectors 

Venda de roses naturals i  
de roses de “llaminadures” 

 i galetes de Drac 
Horari de venda: 9 matí , 3 i 5 de la 

tarda i a secundària a l’hora del pati    

 PRO-VIATGE FI D’ESTUDIS 4t ESO 

Dilluns 23d’abril 



INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

ANY FABRA 
 

 Es treballarà la figura de Pompeu Fabra a través de petits 
vídeos i la confecció d’un lapbook on recollirem el que anem 
aprenent d’aquest personatge. Es commemoraran els 150 
anys del seu naixement. 

 
TALLERS DE LLENGUA 

 
 1r i 2n: “Qui és qui?” (llenguatge oral) i “Endevina endevine-

ta” (tabú, mímica, dibuix a cegues...) 
 3r i 4t: “Jeroglífics” i “Cal·ligrames”. Jocs amb la llengua. 
 5è: “Treballem el diccionari Fabra”. Jocs amb diccionari.  
 6è: “Esmorzar literari”.  Es recomanen llibres compartint un 

esmorzar. 
 

ANIMACIÓ A LA LECTURA 
 Infantil, 1r i 2n: Conta-contes amb Mònica Torra. 
 
 

A les 6 de la tarda al Parc de l’Estació 
L’alumnat de 2n de primària participarà a la cantata “El 
follet Valent” que organitza l’Escola Municipal de Música 
Joan Valls. 
 

SECUNDÀRIA 
 

TALLERS DE LLENGUA 
 

 Tallers de “Narracions Ràpides”  i gravació d’aquestes narra-
cions. 

 Passejada per les paradetes del Recicla Cultura de l’escola. 

1.– RECOLLIDA DE LLIBRES 
 

Els llibres recollits entre el 3 i el 20 d’abril, gràcies a les aportaci-
ons, de l’alumnat, famílies i amics es posaran a la venda. 

COM PODEM COL·LABORAR? 

2.– PUNTS DE VENDA, HORARIS  I PREUS 
 

Pati d’Infantil i Primària  
12,30 - 13,00 / 14,45 - 15,15 / 16,45-17,30 

Parc de l’Estació 
De 17 a 20 h 

 

PREU: 2€ per llibre 

3.– Finançament de cursos d’alfabetització i  
llengua de Servei Solidari 

 


