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Activitats

Activitats: Actes 8 de març
Enviada per xvalls2 el 07/Mar/2018 - 06:25

Des de l'Àrea de Cultura i Valors, juntament amb Coordinació, s'han preparat una sèrie d'activitats durant tota la
setmana, entorn al 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
·Sonaran diferents cançons proposades per l'Institut Català de la Dona, al 1r i 2n pati. Cada dia de la setmana.
Haurien de sonar en lloc del timbre, però com que no tenim megafonia general, ho concentrarem al vestíbul. S'ha
enviat un correu amb l'arxiu de cançons
·L’alumnat de Filosofia , Ètica, Sociologia, instal·laran una banderola al forat de les dues escales per cosir-hi
imatges i cites de dones, de tots els àmbits culturals i socials ... Podeu afegir-vos-hi des de les vostres matèries.
Imatges del 20x20.

·L' alumnat de l'optativa de filosofia de 4t i 1r de Batxillerat, faran una plantada de Memes i Manifestos, a partir
del dia 7 de març.
· L'alumnat d’Ètica de 1r i 3r d'ESO, treballaran el consum de rols.
·S'emetran diferents curtmetratges contra la discriminació de gènere
· Es farà una penjada dels curtmetratges de denúncia a l'instagram del Pius , per part de l'alumnat de 3r i 4t
d'ESO. l divendres passes de curtmetratges a la Biblioteca
·El dissabte 10 de març a les 11 del matí, celebrarem l’acte en Memòria de la Marta Camprubí, La Campru.
·De l'1 al 15 de març, està oberta al vestíbul de la Biblioteca del Casino l'Exposició Dones i Cultura Esportiva.
Esportistes Manresanes. Exposició de factura 100% piuera, amb la col·laboració del SIAD Montserrat Roig de
l'Ajuntament de Manresa
Demà dilluns 5, a l’hora del pati, farem un taller de llaços liles. Us animem a recollir el vostre llaç i portar-lo
durant tota la setmana, en un lloc ben visible.
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