El proper dissabte 16 d’abril celebrarem a l’escola la II 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.
10:20h: Crida a la festa.
10:30h: Mostra de balls típics de les nostres terres, pel Grup de Danses de la Puríssima.
10:55h: Taller en anglés amb Clap.
11:00h: 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.
11:20h: Una parella de balladors ens mostrarà la màgia dels balls d’Andalusia.
11:40h: L’associació Socarrats ens informarà de la campanya “Voluntariat pel valencià”.
12:00h: El Club Kung-fu Vila-real ens portarà a la Xina i podem gaudir de les danses del Dragó.
12:30h: Mostra de Capoeira amb ACAHD.
12:45h: Ambulàncies CSA ens mostrarà un dels seus vehicles.
13:00h: Recollida i disposició dels plats preparats per les famílies a les taules corresponents.
13:00h: Mostra de balls de Colòmbia amb el grup Bailes Latinos.
13:30: Amb AMICS aprendrem jocs tradicionals d’altres països i paraules en altres llengües.
14:00h: Mostra de balls pel grup d’alumnes de l’activitat Ball Modern.
14:30h: Ens traslladarem a Filipines, jugant a “The longest line” i “Filling the bottle”, no t’ho pots perdre!
15:00h: Taller en anglés amb Clap.
16:00h: Amb el grup “Above di cloudz crew”, participarem amb balls de Jamaica
Les següents associacions col·laboradores a més a més ens mostraran el que fan:
−
−
−
−

Manos Unidas: Informació de les seues accions arreu del món i amb un vídeo ens explicaran les
seues activitats ací a Vila-real..
Smara: Informació de la vida als camps de refugiats del Sahara.
Médula Castellón: T’has plantejat mai ser donant?, ara tens la informació.
Distonia mioclònica: Coneixes aquesta malaltia, t’ho podem explicar.

Recordem a totes les famílies que poden visitar les exposicions muntades al centre, per part de professors
i alumnes, al voltant de la temàtica de la jornada, tant a la planta baixa com al primer pis, així com els
treballs realitzats pels alumnes de Dibuix.

Qualsevol pot ensenyar-nos coses què desconeixem, t’animes a descobrir-les?

