Proposta inicial de planificació d’activitats, sortides i tasques 2n ESO
•

NOVEMBRE
◦ Sense concretar: prova lectura Castellà Rebeldes
◦ Del 19 al 23: setmana de PENDENTS d’assignatures suspeses de 1 r d’ESO

•

DESEMBRE
◦ Dia 19 i 20: Xerrada «El trivifems». Comissió ambiental
◦ Del 17 al 21: Taller de Gloses. Català

•

GENER
◦ Dia 22, 23 i 24: Visita a Tirme, Tecnologia i Física i Química
◦ Per determinar: Sortida Palma gòtica, Geografia i Història

•

FEBRER
◦ Per determinar: prova lectura Castellà el Príncipe de la niebla
◦ Per determinar: Taller de fotografia, E. Plàstica
◦ Del 25 al 28. setmana de PENDENTS

•

MARÇ
◦ Per determinar: Xerrada Miquel Rayó, Català
◦ Per determinar: Sortida «Palma, ciutat de llegenda», Català
◦ Dia 25 i 26: participació a les proves CANGUR, Matemàtiques, activitat al centre.
◦ Dies 26 i 27: «Slam Poetri», Taller i recitació, Castellà
◦ Del 18 al 29: Setmana Ambiental

•

ABRIL
◦ Setmana de l’1 al 5. Prova de lectura An Eskimo adventure. Anglès, Girl on a motorcycle (2ESO H)
◦ Dia 9, visita a la Fundació Joan March, E. Pàstica
◦ Dia 11: Concert «Simfònica de les Illes Balears» a Palma, Música
◦ Dia 16: Teatre en anglès, al centre
◦ Dia 17: cursa solidària, «Aigua per Níger», UNICEF
◦ Del 29 d’abril al 3 de maig: examen lectura llibre Alemany
◦ Setmana del 22 al 26: Setmana de PENDENTS

•

MAIG
◦ Setmana del 7 a l’11: prova lectura Castellà Conexiones
◦ Dia 17: sortida a Menorca, tot el dia, activitat de síntesi d’aprenentatges de totes les assignatures de 2 n
ESO
◦ Data per determinar: Taller de «Percussió corporal» activitat al centre. Música
◦ Dies 8, 15 i 22: Sortida al Mercat de Sineu. Alemany

•

JUNY
◦ Dia 5 : Sortida guanyadors Ecoaula

Falta concretar activitats al centre:
Activitats externes TUTORIA (Orientació)
• Taller/ xerrada sobre «jocs en línia»
• Tallers «intel·ligència emocional I»
• Xerrades Coeducació: Ben Amics
A més hi haurà activitats del programa ERASMUS+
És possible que des de l'assignatura de Religió es convidi als alumnes a fer sortides fora d’horari lectiu, us informam
que aquestes activitats no formen part de la programació del centre, conseqüentment l’institut no se’n fa responsable; a
més, la participació a les mateixes no pot incidir en la nota de l’assignatura.

