4t d’ESO
Tutor

Horari d'atenció als pares

mail

Lourdes Escardívol
Nathalie Chidaine
Jordi Vilar

dilluns, 11.45 h.
divendres, 15.30 h.
dimarts, 16.30 h.

escardivol.lourdes@pedagogium-cos.cat
chidaine.nathalie@pedagogium-cos.cat
vilar.jordi@pedagogium-cos.cat

Data

Observacions

Altres

Fòrum de Ciutats
Defensores dels Drets
Humans
Teatre “La plaça del
diamant”

Activitat / Sortida

Can Massallera

Lloc

4 d’octubre, 2016

https://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com/programadactivitats-2016/

Can Massallera

7 de novembre,
2016

Vall de Núria

Vall de Núria

21 de desembre,
2016

Dolmen / Saló de
l’Ensenyament

Barcelona

24 de març, 2017

- Programada des de Tutoria i l’àrea de Cultura i
Valors Ètics, per tal de fomentar la convivència., la
cultura de la pau i la cooperació.
- Programada des de l’àrea de Catalana per
preparar l’estudi de l’obra de l’autora que es
realitzarà al llarg del curs.
- Programada des de Tutoria com a tancament del
3r trimestres i inici de les festes de Nadal. Es visita
la vall de Núria i s’ofereix la possibilitat d’esquiar
als alumnes que ho desitgin.
- Programada des de l’àrea de Tutoria, com a part
de la tasca orientativa dels alumnes inclosa en el
Pla d’acció tutorial. Es realitza la visita a l’escola
Dolmen i al Saló de l’Ensenyament.
- Es donarà informació més detallada (consells,
planificació d’activitats,...) mitjançant una circular
escrita i/o una reunió a l’escola en els dies previs a
la seva realització.
- Programada des de les àrees de Llengua
Catalana i d’Història. Es visita el barri de Gràcia,
els llocs on va viure l’autora i els espais que van
inspirar la seva obra per tal d’ aprofundir en
l’estudi i el coneixement dels aspectes literaris i
històrics de la novel•la La Plaça del Diamant.
- Acomiadament del curs escolar.

Viatge Final de Curs

Roma

del 8 al 12 de
maig, 2017

Ruta literària Mercè
Rodoreda

Barcelona

26 de maig, 2017

Port Aventura

Salou

juny, 2017

www.transeduca.com/inici

http://www.valldenuria.cat/hivern/

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cedolmen/
http://www.ensenyament.com
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr

https://teadifusiocultural.wordpress.com/2014/06/30/literatura/

http://www.portaventura.cat

