ACTIVITATS 22 DE DESEMBRE
L’assistència al centre aquest dia i la participació en les activitats és obligatòria.
A partir de les 8:15 hores heu d’acudir al taller que se us haja adjudicat (els llistats
es penjaran el dijous 18 als diferents taulers d’informació del centre).
La planificació d’ activitats per a aquest dia serà:
* De 8:15 a 10:30 hores: TALLERS
ESCACS: -Hall- (tots els nivells).
Diversos formats de joc: partides simultànies contra un reconegut mestre d’escacs, eliminatòries,
partides a cegues, ...
JOCS DE TAULA: -Biblioteca- (tots els nivells).
Cansats i cansades de jugar al monopoly? Aprendrem nous jocs i podràs demostrar el que saps al
torneig.
TALLER DE BALL “Just Dance”: -Edurne Pasabán- (tots els nivells).
Vols gaudir ballant amb els teus companys i companyes? Comparteix una bona estona utilitzant
el famós joc «Wii nintendo». Imita els moviments que veuràs en pantalla gegant i demostra el teu
potencial.
TALLER MURAL PER A POSTALS NADALENQUES: -Capi Trillo- (tots els nivells)
Pintarem escenes nadalenques de gran format, deixant l'espai per a posar les nostres cares. No
perdes l'oportunitat de tenir un bonic record.
GYMKANA FOTOGRÀFICA: -Pablo Herrera-: (tots els nivells).
T’agrada la fotografia? Participa en aquesta gymkana i demostra el que pots fer. Imprescindible
portar una càmera fotogràfica per grup i el cable usb per a connectar a l’ordinador.
LA PLAÇA DELS DÉUS: -pati de l’Helinika Oikia- (primer cicle).
T’apeteix passejar per l’Olimp? Vols conèixer als déus grecs i romans? Aprén mitologia clàssica
mitjançant el joc. Si véns a la nostra plaça, unes divinitats disfressades de companys de 3r d’ESO
et rebran i presentaran la família de l’Olimp.
TORNEIG FÚTBOL 7: -Camp municipal d’herba-: (Batxillerat i Cicles).
Partits de 40 minuts. Es jugarà simultàniament als 2 camps. La rivalitat està assegurada.
TALLER DE TRENES SENEGALESES: -Tirant lo Blanch- (tots els nivells)
Maty Diot, natural de Senegal, és una experta en les tècniques tradicionals senegaleses de trenat
de cabells. Aprén les tècniques bàsiques i practica amb els teus companys i companyes.
DISSENY DE POSTAL NADALENCA: -Eniac- (tots els nivells)
Dissenya la teua postal personalitzada i participa en el concurs de l’institut. Et posem els mitjans
tècnics i t’ajudem a confeccionar-la. En acabar, la podràs imprimir per ensenyar-la a casa.
TALLER DE COSMÈTICA: -Genoma- (tots els nivells)
T’agradaria crear els teus propis productes de cosmètica natural? Aprendràs a fer crema de llavis,
sals de bany, pasta de dents, crema de mans, ...
BENIXEF: -Cantina- (tots els nivells)
Demostra el teu potencial culinari. Proves en grup. Competeix amb els teus companys per veure
quin és l'equip de cuiners més «benixef» de l'IES.
CURSA D’ORIENTACIÓ: -Juan B. Porcar- (1r i 2n cicle)
Posa a prova el teu sentit d’orientació i guanya aquesta cursa. Les proves recorreran un circuit
dins del centre.

JOCS TRADICIONALS (Boli-Dali i Petanca): -Mixta 2- (tots els nivells)
Aprén a jugar a aquests dos jocs tradicionals i gaudeix amb els teus companys.
TALLER DE PRÀCTIQUES DIVERTIDES: -Lavoisier/Newton- (primer cicle).
Gaudiu realitzant pràctiques divertides de Física i Química. Descobriràs la màgia de la ciència.
Vols aconseguir coses impossibles? No ho dubtes i apunta't!
TALLER DE TEATRE “La Maranya”: – Fills de Kassim- (1r i 2n cicle ESO).
Tècniques de teatre, jocs i improvisació. Vols convertir-te en un actor o actriu? Apunta’t.
TALLER DE TATUATGES DE HENNA: -Almogàvers– (tots els nivells)
Vols aprendre a fer tatuatges amb Henna natural? Dissenya tu mateix el teu preferit i ensenya als
teus amics els teus progressos.
TALLER: Test d'afinitat, quina és la teua parella ideal? -Mixta 1- (tots els nivells).
Descobreix les coses que et fan irresistible i en les que la gent del voltant se sent atret per tu.
Quins valors tens que «enamoren»? No existeix la parella perfecta ni l'amor per sempre. Hi ha
moltes persones amb qui comparteixes coses. Vols saber-ne més?
KARAOKE: -Èrik- (tots els nivells).
Si t’agrada cantar, aprofita aquesta oportunitat. Tot tipus de cançons per a triar. Aquest any
prestarem especial atenció al repertori de The Beatles.
CINEMA: -Sala d’actes- (tots els nivells)
Títol:

Vivir es fácil con los ojos cerrados

Director:
Idioma:

David Trueba
Castellà
Javier Cámara, Natalia de Molina, Jorge Sanz, Ariadna Gil, Francesc Colomer

Sinopsi:
Antonio (Javier Cámara) és un professor que utilitza les cançons de The
Beatles per a ensenyar anglès en la Espanya de 1966. Quant s'assabenta de
que el seu ídol John Lennon està en Almeria rodant una pel·lícula,
decideix viatjar fins allí per a conèixer-lo. De camí, recull a Juanjo
(Francesc Colomer), un jove de 16 anys que s'ha fugat de casa, i a Belén
(Natalia de Molina), una jove de 21 que aparenta estar també escapant
d'alguna cosa.
* De 10:30 a 11:15 hores: XOCOLATADA I ESMORZAR POPULAR
Pren una bona xocolata al claustre del pati. Organitzeu-vos, junt amb el vostre tutor/a, i porteu
coques, pastissos, etc... per a sucar en la xocolata.
* De 11:15 a 12:00 hores: PARTIT D'EXHIBICIÓ «ALUMNAT-PROFES»
No et perdis el partit d'exhibició entre un combinat d'alumnes contra l'irreductible equip format
per professors/es de l'institut.
* De 12:00 a 13:00 hores: CONCERT DE NADAL
Gaudeix del repertori que ens oferirà el Cor de Kassim de 1r d’ESO, el nostre grup resident «Els
Moniatos» i d’altres sorpreses.
* A les 13:00 hores: FI

DE LA JORNADA.....................Bones festes!!!
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