
 

 
SETMANA CULTURAL  DESEMBRE 2008 :Tema transversal MULTICULTURALITAT. 

 
 
 

Escoltades les propostes i iniciatives del professorat de les diverses assignatures  que s’imparteixen al centre, l’Observatori de convivència 

proposa el següent pla . 

 

Cadascun dels professors  implicats explicarà al seu grup d’alumnes el sentit de  l’activitat en  la qual participen  i els manarà el treball que 

trobe mes adequat pe assegurar l’aprofitament d’aquesta activitat.  

Si  cap altre professor que no em    inclòs en aquest programació  ,està  interessat en participar‐hi,  sols  cal que ens ho  comunique per  tal 

d’adequar l’horari  

 
 
 
 
 
 



 
DILLUNS A DIVENDRES 

 
HORES  I GRUPS LLOC  

MERCAT DE COMERÇ JUST  
11’15-11’45. 
13’35 14’30 

TOT EL CENTRE 

HALL 

EXPOSICIONS 
• El café  

 
• Una altra infància  

 
• Dona municipi i 

desenvolupament local a Perú 
 

• Immigració i ciutadania .ONG. 
Entrepobles 

 

 
Cada professor/a  pot portar al seu grup a  treballar amb  aquestes fotografies en les hores i amb 
les activitats que  trobe mes adequades .  

Hall 



 
CINEFÒRUM “EN EL 
MUNDO A CADA RATO”  
.La pel·lícula es composa de cinc 
narracions de 20 minuts cadascuna que 
presenten diferents problemes 
protagonitzats per xiquets  o xiquetes de 
diferents parts del món. Es pot veure les 
cinc o sols les dos primeres i la història 
final perquè done temps de fer debat o 
alguna activitat que afavoeisca una 
comprensió del tema per part de 
l’alumnat,  així com del sentit d’aquesta 
activitat dins del seu programa  
d’aprenentatge i que l’alumnat haja  de 
fer alguna cosa amb les imatges i les 
idees de la pel·lícula. 

 
 
1C 1E Dilluns 16h a 18h (Adela Gascón, Anna Sanz, Pilar  Valcarcel) 
 
1rA 1r D Dimarts  8’30-10h15 (Anna Frias, Jesús Tomás ) 
 
1r B ,1r E 1F Dimarts 11’45 -13’35 (Raquel Ortiz, C. Montecatini, Sara Puertos,Domingo, 

Jesús Tomás ) 
  
Si algun professor /a d’altre curs està interessat/da en  aquest Cinefòrum , podem organitzar-la 
en altra hora també. 

Salò 
d’actes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALLER- PRESENTACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ :’L’EDUCACIÓ 
UN DRET AL MON ACTUAL”  
 
-5 panels de  2m d’alt per 1m. d’ample 
tracten el per de l’educació en la 
eliminació de les desigualtats  
-1 panel de 6 metres amb un mapa 
mundi  sobre la situació  de l’educació 
avui en les diferents regions del mon .. 

 
 
2ºC Dilluns 10’20-11’15 (Xelo Hernandez)  
 
3ºB Dilluns 12’40-13’35 (Àngels) 
 
 
3r C Dimarts 8’30-9’20 (Vicenta Dasí) 
 
2nD Dimarts de 9’20 -10’15 (Paqui Cervera)  
 
 

 
 
 
Biblioteca  



Cada professor pot preparar amb  cada 
grup l’activitat que millor s’integre en la 
seva programació per tal que l’alumnat 
entenga el sentit de tractar aquest tema i 
el seu contingut. 
 
La ONG JTM que desenvolupa aquesta 
activitat facilitarà material als docents 
per poder fer el seguiment del tema amb 
activitats posteriors.  

3ºA Dimarts 13’15-14’30 (Àngels) 
 
2n ESO A i B (Xelo i Jesús Tomás) Dimarts 16h a 17’45 
 
 
3rºD Dijous 8’30-9’20 (E Ayora) 
 
4ºDiver 10’20-1’15 (A Cambra) 
 
3ºE Dijous  11’45-12’40 (Vicenta Dasí) 
 
 
2ºE  Dijous 11’45-12’40  (Paqui Cervera–      ) 
 

 
Taula rodona: Els plans de 
Bolonia” participarà Vicerrector 
d’Ordenació Acadèmica i un 
representant del sindicat 
d’estudiants  

 
Dilluns , 15 , de 12’40a 14’30 Activitat oberta a 2n i 1r de Batxillerat de Ciències i 
d’Humanitats; els qui no estiguen interessats tindràn classe normal . Si algun altre 
estudiant de 3r i 4t d’ESO està interessat en participar pot comunicar-ho al seu 
delegat7da per organitzar la cabuda total del salò.  
 

Salò 
d’actes  

 
 
FESTA MULTICULTURAL  
 
Divendres dia 19  
 
 
 
 

 
Classes 8’30 - 10’20 
Esports, música, teatre, dansa, i degustació de menjars de diferents cultures de l’alumnat del 
centre  al Hall i al camp d’esports de les quals se vos passarà el programa quan el tinguem 
totalment enllestit. 
 

Pati, hall. 
Bar  



 


