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A l'atenció de les famílies dels alumnes de Batxillerat
Benvolgudes famílies,
Us informem que aquest any celebrarem Sant Jordi, a l'escola, divendres 21 d'abril.
Volem que sigui una festa de la creativitat i la cultura per això aquest serà un matí
diferent...
De 8h a 9.30h participarem, amb la resta de l'alumnat de Secundària, en el
tradicional concurs d'ous tripulats.
De 9.30h a 10.30h tot l'alumnat de Batxillerat assistirà (a l’església) a la xerrada de
tres escriptors/res vinculats a l'escola: La Mònica Miró i la Tina Vallès que són mares
d'alumnes de Primària de la nostra escola i en Víctor Blanco que és exalumne també
de Sant Antoni. Els tres ens explicaran la seva experiència com a escriptors.
De 10.30h a 12.45h L'alumnat farà una visita cultural a un dels llocs que triaran de
la llista adjunta de 10 possibles. Han de fer la visita en grups de 5 i poden anar com
a màxim 20 alumnes a un mateix lloc. En algun moment de la visita hauran de fer
una foto representativa del que estan visitant i ens l'hauran d'enviar a l'adreça que
s'indica a sota on hi ha l'explicació del CONCURS FOTOGRÀFIC SANT JORDI 2017.
De 12.45h a 14h es farà la FESTA DE LES LLETRES on es lliuraran els premis als
guanyadors de les diferents modalitats literàries, creatives, artístiques... que entren a
concurs: millor outripulat de Batxillerat, millors relats en poesia i prosa en les
diferents llengües curriculars i millor fotografia de grup de la visita realitzada al matí.
Aquesta activitat no té cap cost per a les famílies.
L’alumnat ha de portar la targeta de metro T10 per al desplaçament, si cal, quan
vagin a fer la visita cultural de 10.30h a 12.45h.
CONCURS FOTOGRÀFIC SANT JORDI 2017
Cada grup de 5 alumnes ha de realitzar una fotografia on aparegui algun element
identificatiu del lloc visitat i els membres del grup. Se’n valorarà la creativitat, originalitat,
estètica...
La fotografia s’ha d’enviar a l’adreça de correu santjordibatxillerat@santantoni.epiaedu.cat
abans de les 12 del matí.
Amb totes les fotografies rebudes i després d’una selecció prèvia se’n triarà la guanyadora.
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Per a la visita cultural podreu triar, en grups de cinc, un d’aquets llocs:
Museu del Disseny de Barcelona
Pavelló Mies van der Rohe
Caixaforum: Visita: Finestres al món
Caixaforum: Visita: Els pilars d’Europa
CCCB: Fenomen Fotollibre
Memorial Democràtic: Patufet en guerra
Palau Robert: el Celler de Can Roca
Museu Marítim: Pailebot de Santa Eulàlia (Moll de la Fusta)
Hospital de Sant Pau: Recinte modernista de l’hospital
Museu Picasso: Picasso retrats

La tria la faran a partir de dijous dia 6 d’abril a través d’internet.

Cordialment,
L’Equip Directiu de Secundària
Barcelona, 3 d’abril de 2017
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(per retornar al tutor/a abans de la sortida)

% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✄

El pare/mare/tutor/tutora de l'alumne/a
de ....... de Batxillerat ......... estem assabentats de les activitats organitzades per a la
celebració de Sant Jordi i autoritzem la sortida del nostre fill/a de l’escola per fer la
visita cultural i la foto del concurs.
Signatura i DNI
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