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CULTURAL 

Organitza: 

Col·laboren: 

18h CONCERT DE NADAL amb la 
Banda Municipal de Barcelona 

 La música d’arrel popular impregna el 
Concert de Nadal. D’una banda amb 
les melodies i els ritmes autòctons que 
Brahms i Liszt van manllevar dels po-
bles i muntanyes de centre-Europa i 
de l’altra, amb la música i la poesia 

que Raimon, el cantant de Xàtiva, ha 
desplegat pels escenaris en els da-

rrers 50 anys. 

 Lloc: L’Auditori 

 Preu: 6€ 

 Sortim de l’escola a les 17:30h 

 Apunta’t al Raconet! 

Diumenge 18 

Amb el suport de: 

Associació Ulysses 



9:30h SORTIDA FOTOGRÀFICA pel 
barri amb el GPS del mòbil 

 Visitarem els carrers i llocs més 
emblemàtics del barri de la Verneda-

Sant Martí,  al mateix temps que 
aprendrem a utilitzar els GPS i les 

càmeres de fotos dels telèfons mòbils. 

 IMPORTANT: no cal portar mòbil 

 Apunta’t al Raconet! 

Dilluns 19 

17h Visita guiada a l’exposició 
MESTRES IMPRESSIONISTES 

 Visita comentada a l’exposició que 
aplega un conjunt excepcional de 

pintura francesa de Manet, Monet, 
Renoir, Degas i tota l’esplendor del 

París d’inicis del s XIX i començament 
del XX. 

 Lloc: CaixaFòrum 

 Preu: Gratuït 

 Sortim de l’escola a les 16h 

 Apunta’t al Raconet! 

19h Xerrada: BANC DEL TEMPS 

 El Banc del Temps és una forma 
d’intercanvi gratuït de serveis per 

resoldre necessitats de la vida dià-
ria. En aquesta xerrada ens explica-
ran com funciona el Banc del Temps 

de Sant Martí. 

 Lloc: Aula 1 

9:30h Xerrada: LES APORTACIONS DE 
PAULO FREIRE AVUI 

 Xerrada-taller sobre les aportacions 
que el pedagog Paulo Freire (un dels 
referents de la nostra Escola) va fer a 

l’educació i que actualment encara 
són molt vigents. 

 Lloc: Aula 7 

  

  

Dimarts 20 

17h Video-fòrum de la pel·lícula 
CONFUCIO 

 “Confucio” es centra en els últims anys 
de la vida de l’influent filòsof xinès. 

Aquesta pel·lícula ens servirà per de-
batre sobre la cultura d’una de les 

potències mundials que seran més in-
fluents en els propers anys: Xina. 

 Lloc: Aula 1 

20h Taller: COM FUNCIONA UN iPAD?  

 Aprendrem a utilitzar les aplicacions més impor-
tants d’aquests dispositius electrònics anomenats 

tablets. 

 Lloc: Aula 7 

9:30h VISITA HISTÒRICA pel centre 
de BARCELONA 

 Passejarem pel nucli més històric de 
Barcelona (des de les 

Rambles fins a la 
Catedral, els carrers del 
Gòtic,...) per conèixer les 

diferents etapes de la 
història de la nostra ciutat.  

 Apunta’t al Raconet! 

  

  

Dimecres 21 

17h Taula rodona:  
NOVES MASCULINITATS 

 Amb l’Associació Homes en Diàleg i 
l’Associació Ulisses. 

 Lloc: Aula 1 

 Organitza: Grup de Dones 

19h Vídeo-fòrum de la pel·lícula 
FAHRENHEIT 451 

 Fahrenheit 451 és la temperatura en 
la que es cremen els papers 

dels llibres i aquesta pel·lícula 
relata la història d’un bomber 

encarregat de cremar els llibres 
prohibits pel govern.  

 Lloc: Aula 7 

Col·labora: Associació d’amigues i amics  
de Paulo i Nita Freire 

Lloc: Aula 1 


