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Dijous 18 d’abril a les 19,30 h - Sala d’actes 

Inauguració “d’Expolectures” 

Una exposició de parelles artístiques, un diàleg entre pintura i paraula. Vit-i-

cinc històries escrites per alumnes del nostre institut, nascudes a partir de la 
contemplació de vint-i-cinc pintures fetes al taller La mà del Tintorer, dirigit 

per Marta Castelar. 

Setmana del 22 al 26 d’abril a les 8 i a les 11 h 

Poesies musicades en català i castellà  

Els professors de català i castellà fan una proposta de poesies musicades: 

Departament de castellà: Romance de la luna. García Lorca, La aurora de NY. 

Garcia Lorca, Cantares. Antonio Machado, Las moscas. Antonio Machado, 

Para la libertad. Miguel Hernández 

Departament de català: Gemma Arimany i Conxita Bargalló 

Setmana del 22 al 26 d’abril a les classes de català i castellà 

Poesia i prosa a l’aula 

Els professors de català i castellà llegiran poesies a l’inici de les seves classes. 

Setmana del 22 al 26 d’abril activitats del departament de castellà 

1r ESO: Gazapos. Errades ortogràfiques i gramaticals. 

2n ESO: Completa el refrán.  

3r ESO: Poesies amb imatges. Antonio Machado 

Book crossing 

Els alumnes hauran de trobar els llibres amagats per l’Institut. Llibres cedits 

per la Biblioteca de La Garriga 

Dilluns 22 d’abril de 9 a 11, 2n Batxillerat – Classe 104/5 

Conferència El Quijote y Barcelona  a càrrec de Jeroni Miquel 

Dimarts 23 d’abril  de 12.30 a 14.30 h. – Sala d’actes 

Celebració de St. Jordi 

Lliurament de roses, de premis literaris, dels cartells de St. Jordi i dels punts 

de llibre. 

Dimecres 24 d’abril a les classes de llengua de 4t d’ESO 

L’amic invisible dels llibres 

Dijous 25 d’abril a les 11.30 1r cicle i a les 13.30 h 3r d’ESO- Sala d’Actes 

Mecànica orgànica. La mecànica invisible a càrrec de Gemma Arimany 
i Arnau Tintó. 

Performance de poesia i música 

Divendres 26 d’abril a les 11.30 h  4t d’ESO– Sala d’actes 

Col·loqui amb Arturo Padilla, autor de La Tempesta 

 


