
 

De: Directora 
a: Pares/mares d’alumnes d’ESO del col·legi 

Assumpte: Setmana Cultural  
Data:  10 d’abril de 2019 

Na Mª Carmen Martínez Muñoz,  
directora del Col·legi la Baronia Sant Antoni Abat de Gilet: 

 

Us comunica: 

que del proper dilluns 15 al dimecres 17 d’abril de          
2019, tindrem al col·legi la Setmana Cultural de        
Secundària amb el següent programa: 

● Dilluns Sant, 15 d'abril. Tallers (les dues últimes        
sessions del matí): Paper Craft, Jocs de Rol, Jocs de          
Llengua, Taller d'Emocions, Taller de Jocs de Lògica,        
English Workshop (Lyrics training, Word by word…). 

● Dilluns Sant, 15 d'abril (a la vesprada): Jornada de         
Portes Obertes (3r i 4t de Secundària).  

- Infantil (17:00-18:00 h). 
- Secundària (16.00-18.00 h): Rocòdrom, Taller de      

Música, Taller de Tecnologia, Taller i Exposició de        
Plàstica, Pràctica de Laboratori, i Pràctica      
d'Informàtica.  

● Dimarts Sant, 16 d'abril: Holy Run a benefici de         
Mans Unides (les dues últimes sessions del matí).        
Els corredors inscrits han de portar ulleres de sol i una           
samarreta de recanvi (també tindran la possibilitat de        
dutxar-se en el gimnàs).  

● Dimecres Sant, 17 d'abril: Convivència i menjar       
d’entrepà a Petrés (tot el matí): 
- 8.30 h. S'acudeix al col·legi i d'allí ens anem         

caminant a Petrés. Hi haurà pic-nic per als alumnes         
de menjador.  

- Esmorzar amb mones de Pasqua facilitades per       
l'AMPA per a tot l’alumnat.  

- Ginkana i jocs en el Calvari de Petrés.  
- 13.30 h. Dinar: picaeta i beguda (facilitada per        

l’AMPA) per al dinar d’entrepà amb els pares que         
s'hagen apuntat. 

- 14.30 h. Tornada al col·legi.  
 
Notes importants: 
● Les activitats organitzades per a la Setmana Cultural        

(tallers, convivència, etc.), no tenen cap cost per a les          
famílies, gràcies a la col·laboració de l'AMPA,       
l'Ajuntament de Petrés i l'assumpció de les despeses de         
materials per part del centre.  

● La participació en la Holy Run és voluntària i té un cost            
d'inscripció de 3 € per a cobrir les despeses i garantir un            
donatiu mínim per a Mans Unides.  

● Els interessats a participar del dia de convivència heu de          
presentar el resguard signat per mare/pare/tutor el       
divendres 12 d'abril indicant el nombre d'assistents per        
a poder acollir-vos bé a tots. 

 

Os comunica: 

que del próximo lunes 15 al miércoles 17 de abril de           
2019, tendremos en el colegio la Semana Cultural de         
Secundaria con el siguiente programa: 

● Lunes Santo, 15 de abril. Talleres (las dos últimas         
sesiones de la mañana): Paper Craft, Juegos de Rol,         
Jocs de Llengua, Taller de Emociones, Taller de Juegos         
de Lógica, English Workshop (Lyrics training, Word by        
word…). 

● Lunes Santo, 15 de abril (por la tarde): Jornada de          
Puertas Abiertas.  

- Infantil (17:00-18:00 h). 
- Secundaria (16:00-18:00 h.): Rocódromo, Taller de 

Música, Taller de Tecnología, Taller y Exposición de 
Plástica, Práctica de Laboratorio, y Práctica de 
Informática.  

● Martes Santo, 16 de abril: Holy Run a beneficio de          
Manos Unidas (las dos últimas sesiones de la        
mañana). Los corredores inscritos han de traer gafas        
de sol y una camiseta de repuesto (también tendrán la          
posibilidad de ducharse en el gimnasio).  

● Miércoles Santo, 17 de abril: Convivencia y       
comida de sobaquillo en Petrés (toda la mañana): 
- 8:30 h. Se acude al colegio y de allí nos vamos           

andando a Petrés. Habrá pic-nic para los alumnos        
de comedor.  

- Almuerzo con monas de Pascua facilitadas por el        
AMPA para todo el alumnado.  

- Ginkana y juegos en el Calvario de Petrés.  
- 13:30 h. Comida: picaeta y bebida (facilitada por el         

AMPA) para la comida de sobaquillo con los padres         
que se hayan apuntado. 

- 14:30 h. Vuelta al colegio.  

Notas importantes: 

● Las actividades organizadas para la Semana Cultural       
(talleres, convivencia, etc.), no tienen ningún coste para        
las familias, gracias a la colaboración del AMPA, el         
Ayuntamiento de Petrés y la asunción de los gastos de          
materiales por parte del centro.  

● La participación en la Holy Run es voluntaria y tiene un           
coste de inscripción de 3 € para cubrir los gastos y           
garantizar un donativo mínimo para Manos Unidas.  

● Los interesados en participar del día de convivencia        
tenéis que presentar el resguardo firmado por       
madre/padre/tutor el viernes 12 de abril indicando el        
número de asistentes para poder acogeros bien a todos. 

 
Tallar i entregar el resguard al tutor 

En/Na ____________________________________________________________  pare/mare/Tutor de  
_____________________________________________________________.  
1. AUTORITZE el meu fill/a a participar a l’excursió.................................................... 
2. A més, anirem al dinar altres membres de la família (indiqueu el nombre)..........                    Signatura / firma 
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