
22 DE DESEMBRE:
Classes de 8:30 a 10:20. 
Esmorzar  
10h50: “Carrera hacia el consumo” , intepretada pel 
Taller d’Iniciació al teatre  al Hall i al pati .
Cal que participeu animant els vostres personatges fa-
vorits entre els corredors .
11h: “Salud y Libertad” SASTIPEN THAJ MESTIPEN 
obra de teatre interpretada per la Fundació  Secretariat 
Gitano.
11h30: Recital de poesia  Intercultural en els diferents 
idiomes dels estudiants del nostre centre. Acompanya-
ment a la guitarra de Nuria Martínez i dels alumnes del 
Taller de música.
12h30: Tres cançons del Taller de música de l’IES Isa-
bel de Villena 
13h:  Coral d’estudiants i professorat de l’IES Isabel 
de Villena
13h15: Actuació del Taller de percussió 
13h30: Espectacle “La tienda de juguetes” a càrrec 
del Taller de dansa de l’IES Isabel de Villena
13h45: Dinar multicultural amb els plats preparats per 
families, professorat i personal no docent, amenitzat pel 
grup de percussió i mariachis de l’Espai Obert de la 
Malva-rosa.

* Horari aproximat

FESTA FI DE TRIMESTRE

Comptem amb les 

aportacions de
 totes 

les classes  per fer 

una setmana cultural 

interessant pe
r a tots 

Exposició: “L’Educació, dret humà fonamental II :  Eina 
pel canvi social“. Es compon de 6 panells, un d’ells és un 
gran mapa mundi on es localitzen les regions del mon i els 
llocs en concret on l’ONU es proposa l’escolarització plena 
com objectiu del mileni. Altre panell tracta de l’educació de 
les dones com a factor clau en el desenvolupament desigual 
o igualitari i els restants tracten sobre les causes i les con-
seqüències de l’analfabetisme i l’educació com a factor de 
desigualtat. La ONG Jóvens i desenvolupament  vos ofereix 
fer una vista guiada o una explicació dels  6 PANELLS de 
l’exposició, els dies 17, 18 i 21 . Vos proporcionaran mate-
rials per seguir treballant el tema.
Cada grup acudirà acompanyat pel professor o professora en 
la seua hora de classe. Cal que manifesteu el vostre interés a 
Àngels Martínez , per organitzar l’horari. .

ACTIVITATS AL LLARG DE LA SETMANA

IESISABEL
VILLENA

de

COMERÇ JUSTCONSUM RESPONSABLEINTERCULTURALITAT

del 14 al 22 de desembre

     PROGRAMACIÓ  ACTIVITATS CULTURALS TRANSVERSALS  
desembre 2009


