Divendres 12 i dimarts 23 d’abril
Modificacions horàries i d’activitats

Benvolgudes famílies,

El proper 
divendres 12 d’abril no es duran a terme l’horari i les activitats habituals, que quedaran modificades de la
següent manera, per cursos:
-

1r d’ESO: Zoo de Barcelona. De 9h a 14h.
Visita-taller al zoo vinculada al currículum que fomenta la conservació i la recerca en l’àmbit de la natura i
el medi ambient.

-

2n d’ESO: Recalculem la Barcelona Medieval. De 9h a 14h.
Sortida al centre de Barcelona per descobrir l’Edat Mitjana a través de les matemàtiques i el càlcul de
carrers, monuments i esglésies.

-

3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat: Jornada esportiva de centre. De 9h a 14h.
Campionats de bàsquet, futbol, voleibol i tennis taula al pati i sessions de ioga a la sala d’actes.

De tornada de Pasqua, el dimarts 23 d’abril tots celebrarem la diada de Sant Jordi al Príncep, la qual cosa implica també la
següent modificació de l’horari (de 9h a 13h)i activitats:
●
●

9h: 
cada grup a la seva aula.
9.30h-13h, a l’escenari del pati:
- Concert del grup de pop-folk El pèsol feréstec
. Es tracta d'una formació que reinterpreta poemes
d'autors clàssics i moderns. La poeta Maria Cabrera s'encarrega de la recitació i l'acompanyen un bateria,
una guitarra i dues veus.
- Lliurament de premis dels concursos de Sant Jordi (literaris, de dibuix, fotografia matemàtica, etc.) i
Mostra de talents(balls i actuacions musicals de l’alumnat).

Aprofitem l’avinentesa per dir-vos que aquests dies estem lliurant a l’alumnat els butlletins de la 2a avaluació, renovats,
més descriptius, amb comentaris de cada matèria que concreten el grau d’assoliment i les propostes de millora per a cada
estudiant. És una bona ocasió per parlar-ne a casa de cara a aquest últim trimestre de curs.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Una abraçada,

Anna Prat i Escoda
Directora
Barcelona, 8 d’abril de 2019
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