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VI Marató de Contes
23 d'abril, de 8,30 a 14,00
al Parc de l'Estació

imatge cedida per Joan Turu

Dimarts

23 d’abril realitzarem una sessió de 5,5 hores de lectura on

intervindrà l’alumnat de l’escola des de P3 fins a Batxillerat i també tot
un seguit de persones convidades. La sessió començarà a les 8.30 del
matí i acabarà a les 14,00 h.
Durant la jornada, una representació de l’alumnat de l’escola llegirà
contes “al revés”, reivindicant valors com la igualtat, trencant
estereotips, mites clàssics, etc.
El conte l’iniciarà un convidat o convidada i després el continuarà
l’alumnat.

L’objectiu de la jornada és potenciar i estimular l’hàbit lector.

Horari de lectures

SECUNDÀRIA
Tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat participarà en les activitats
detallades a continuació en diferents moments del dia:

Lectura de contes al Parc de l’estació.

REPRESENTACIÓ TEATRAL

L'alumnat de 1r i 2n d'ESO assistirà a la representació teatral
de l’obra “Un Sant Jordi diferent" a càrrec de l’alumnat de
l'optativa Teatre Musical de 1r d'ESO.

TALLERS DE LLENGUA

Tallers de llengua (Frases fetes i Parauleja) i de creació d'una
rosa.
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INFANTIL I PRIMÀRIA
ANY JOAN BROSSA,
100 anys del seu naixement.

Descobrirem Joan Brossa a través de diferents tallers per tal de comprendre
l'obra de l'artista que a través de la ironia i la reivindicació de les seves
paraules feia precisament això: poesia màgica.

TALLERS DE LLENGUA
1r, 2n i 3r de Primària:
"Donem-li vida a les lletres."

4t, 5è i 6è de Primària:
"Fem cal·ligrames."

"Fem lletres amb el cos."

"Ens convertim en lletres."

"Trasnformem objectes en lletres."

"Convertim les paraules en dibuixos."

ANIMACIÓ A LA LECTURA
Infantil i 1r de Primària: Conta-contes amb Mònica Torra.

L’alumnat de 2n de primària participarà a la cantata: “La vaca Florinda.”
que organitza l’Escola Municipal de Música Joan Valls.

HORA: 18.00h
LLOC: Parc de l'Estació

6
2
s
dre
n
e
div

il
r
b
d'a

L'alumnat de 3r de primària representarà la cantata:
"La Carla, el Jan i la Llegenda de Sant Jordi."

HORA: 16.30h
LLOC: pati de l'escola

X NIT DE SANT JORDI
Lliurament dels premis del

XXIè Certamen Literari
de l’Escola Pia de Caldes

Dijous 25 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 modalitats de prosa i poesia.

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

Venda de roses.
Horari de venda: 9 matí ,
3 i 5 de la tarda
i a secundària a l’hora del pati
Organitza: alumnat 3r d'ESO Pro-viatge fi de cursi

