
	  
	  

	  
	  
� Dimecres	  12	  de	  novembre.	  Xerrada	  al	  Patronat	  a	  càrrec	  de	  Claudi	  Mans	  de	  9:15h	  a	  11h.	  4t	  
ESO	  i	  1r	  Batxillerat.	  

	  
� Dimarts	  18	  de	  novembre.	  Xerrada	  de	  criptografia	  a	  càrrec	  d'Òscar	  Font	  de	  10h	  a	  11h.	  Taller	  
de	  criptografia	  de	  11:30h	  a	  12.30h,	  de	  12.30h	  a	  13:30h	  i	  de	  13:30h	  a	  14:30h.	  3r	  d'ESO.	  

	  
� Dimecres	  19	  de	  novembre.	  Xerrada	  i	  presentació	  del	  documental	  sobre	  els	  físics	  que	  van	  
crear	  la	  bomba	  atòmica	  a	  2n	  de	  Batxillerat	  a	  càrrec	  de	  José	  Ignacio	  Latorre	  de	  11:30h	  a	  
13h.	  2n	  Batxillerat.	  

	  
� Dimecres	  19	  de	  novembre.	  Concurs	  de	  creació	  del	  poliedre	  estrellat	  a	  la	  tarda.	  2n	  de	  Fusta.	  
	  
� Dijous	  20	  de	  novembre.	  Xerrada	  de	  robòtica	  i	  experiència	  empresarial	  a	  càrrec	  de	  Marc	  
Gálvez	  de	  9:30h	  a	  11h.	  1r	  i	  2n	  Batxillerat	  científic-‐tecnològic.	  

	  
� Dijous	  20	  de	  novembre.	  Xerrada	  i	  taller	  de	  robòtica	  a	  càrrec	  de	  Marc	  Gálvez	  de	  12:30h	  a	  
13:30h	  i	  de	  13:30h	  a	  14:30h.	  4t	  ESO	  de	  Tecnologia	  i	  Informàtica.	  

	  
� Dijous	  20	  de	  novembre.	  Concurs	  de	  creació	  del	  poliedre	  estrellat	  a	  la	  tarda.	  1r	  de	  Fusta.	  
	  
� Divendres	  21	  de	  novembre.	  Anem	  al	  Cinema	  l'Alhambra	  a	  veure	  Gravity	  de	  11:30h	  a	  14:30h.	  
1r,	  2n	  i	  3r	  d'ESO.	  

	  
� Dimarts	  25	  de	  novembre.	  Visita	  al	  Parc	  de	  Recerca	  Biomèdica.	  Tot	  el	  matí.	  1r	  de	  Batxillerat	  
de	  Biologia.	  

	  
	  

	  
	  
	  	  
� 1r	  ESO.	  Ous	  en	  caiguda	  lliure.	  Projecte	  de	  Tecnologia.	  Dimarts	  (1r	  A	  i	  B)	  i	  dijous	  (1r	  C	  i	  D)	  a	  
l’hora	  del	  pati.	  

	  
� 1r	  ESO.	  Pósters	  Classificació	  curiosa	  dels	  nombres.	  Treball	  de	  Matemàtiques.	  Penjats	  a	  les	  
aules	  111,	  112,	  113	  i	  114.	  

	  
� 4t	  ESO.	  Videos	  científics.	  Treball	  de	  Física	  i	  Química.	  Els	  penjarem	  a	  la	  WEB.	  
	  
� 4t	  ESO.	  Realització	  del	  póster	  i	  del	  blog	  de	  la	  Setmana	  de	  la	  Ciència.	  Alumnes	  
d’Informàtica.	  El	  podeu	  veure	  a	  l’entrada	  i	  a	  la	  WEB.	  

	  
� 4t	  ESO.	  Pósters	  de	  matemàtics	  i	  matemàtiques	  en	  la	  història.	  Els	  podeu	  veure	  penjats	  al	  
vestíbul.	  

	  
� Fusta.	  Exposició	  de	  la	  peça	  impossible	  dilluns,	  dimarts	  i	  dimecres.	  Dijous	  la	  solució.	  
	  
� Treball	  interdisciplinari	  i	  internivells:	  Estudi	  d’hàbits	  alimentaris	  a	  l’Institut.	  Lligat	  al	  
tema	  de	  la	  Marató	  de	  TV3	  (malaties	  cardiovasculars).	  Departaments	  d’Administratiu,	  
Matemàtiques,	  Educació	  Física	  i	  Ciències.	  
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