
  
	  

	  

A	  la	  nostra	  escola	  continuem	  treballant	  

dia	  a	  dia	  per	  anar	  avançant	  i	  formant	  	  

persones	  d’aquest	  món. 

Us	   tornem	  a	   convidar	  a	  que	  participeu	   i	  

feu	   vostres	   les	   activitats	   d’aquestes	   XII	  

Jornades	  Interculturals.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Comunitat	  Educativa	  

	  	  	  	  Escola	  Agnès	  Armengol	  	  

	  
	  
	  
	  
“Ensenyar	  exigeix	  saber	  escoltar”	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paulo	  Freire	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

PROGRAMA	  

Setmana	  del	  12	  al	  16	  de	  juny	  	  

Treball	  transversal	  d’escola	  

projecte	  La	  Festa	  Major,	  tradicions	  

Catalanes	  	  

19	  de	  juny	  

9.30:	  Prego	  Festa	  Major	  Agnès	  

Armengol	  	  

Danses	  i	  concert	  de	  flauta	  

11.00:	  Pati	  

11:30	  Taller	  del	  Fanalet	  	  
	   Porxos	  

20	  de	  juny	  

9.30:	  Diverses	  activitats	  

10:30	  Castellers	  C.S.	  

11:00	  Pati	  
11.30:	  Cercavila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ball	  d’envelat	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Castell	  de	  focs	  

13.30:	  Piscolabis	  per	  a	  tots	  	  
	   Porxos	  

	  

21	  de	  juny	  (*)	  

9.30:	  Actuacions	  fi	  de	  curs	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Coral	  Agnès	  Armengol	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Comiat	  alumnes	  6è	  

	   	  Gimnàs	  
11:30:	  Jornada	  gastronòmica	  i	  

receptari	  

	  	  Porxos	  

	  

Tot	  el	  matí:	  exposicions	  diverses	  

	  

	  

(*)	  L’escola	  estarà	  oberta	  als	  pares	  a	  partir	  de	  les	  

9:30	  h. 

 

 

 



  

“L’educació es el gran 

motor del 

desenvolupament personal. 

És mitjançant l’educació 

que la filla d’un camperol 

pot convertir-se en metge, 

que el fill d’un miner pot 

convertir-se en director 

de la mina, que un nen fill 

de camperols pot arribar 

a ser president d’una gran 

nació”  
                      	  	  	  	  	  	  Mandela   

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb	  el	  suport	  de:	  

	  

Escola	  Xaloc	  

	  

	  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


