El proper dissabte 14 d’abril celebrarem a l’escola la IV Jornada d’Interculturalitat i Solidaritat. Com
ja sabeu, es pot portar un menjar típic del vostre país o regió, però també podeu acudir a passar un
matí d’allò més divertit, coneixent el què juguen, mengen o ballen a altres parts del món.
Us adjuntem l’horari aproximat de totes les activitats que tenim preparades.
9:45h: Comença la recollida dels plats elaborats.
10:00h: Inauguració de la Jornada, tallant la corresponent cinta inaugural.
10:00h: La màquina de sucs de taronja de la Caixa Rural, amb taronges de Real Export, començarà
a treballar, t’abelleix un?
10:15h: Mostra de ballet pel grup d’alumnes d’aquesta activitat extraescolar.
10:15h: Tallers i jocs dirigits per Torresport.
10:30h: Tallers i jocs cooperatius en anglès amb Clap.
10:30h: Tallers d’origami amb l’associació Ounomachi.
11:00h: Voluntaris de Creu Roja ens ensenyaran jocs d’integració i cooperació.
11:15h: Activitats i jocs dirigits per l’associació Otaku.
11:30h: Jocs cooperatius dirigits per Amics.
12:00h: Mostra de Capoeira amb ACAHD.
12:00h: Jornada de Portes Obertes del nostre col·legi, per a tot aquell que estiga interessat en
conèixer les instal·lacions i el que fan els nostres alumnes.
12:30h: El Club Kung-fu Vila-real ens portarà a la Xina i podem gaudir de les danses del Drac.
13:30h: Recollida i disposició dels plats preparats per les famílies a les taules corresponents.
Les següents associacions col·laboradores a més a més ens mostraran el que fan:
−
−
−
−

Manos Unidas: Informació de les seues accions arreu del món.
Smara: Informació de la vida als camps de refugiats del Sahara.
Aludme: Coneixes la distonia mioclònica?, pots ajudar a que s’investigue.
Médula Castellón: T’has plantejat mai ser donant?, te donem informació.

Recordem que a tots aquells que porten un plat típic per a compartir se’ls repartiran uns tiquets per
poder degustar la resta de menjars participants. Aquests tiquets s’entregaran el mateix dissabte 14
d’abril a partir de les 9h., en el moment de dipositar el menjar preparat al lloc corresponent indicat
per l’ organització, des d’on s’organitzaran les taules que muntarem al pati del col·legi.
Qualsevol pot ensenyar-nos coses què desconeixem, t’animes a descobrir-les?

