DIA DE LA DONA AL SIMARRO CURS 17-18
 Durant tota la setmana sentirem la cançó “I tu, sols tu” del grup musical
alacantí “El diluvi” per al canvi de les classes. Es repartirà la lletra a les
tutores i tutors per treballar-la a l’aula.
 Exposició de llibres escrits per dones o al voltant de les dones, a les vitrines
informatives de la sala de professors/es.
 Podeu descarregar-vos pel·lícules (del departament d’Orientació) per a
treballar amb l’alumnat el tema: “Mentes ocultas”, “Sufragistas” , “Paula”,
“Erin Brockovich” i documentals més curts i accessibles per a 1r i 2n d’ESO.
 Recordeu que tant nosaltres com l’alumnat hem de portar (aquesta setmana
ja) diferents objectes (ulleres, mocadors, paraigües, palmitos o ventalls,
barrets,...) de color morat, lila o rosa per preparar el fotocool del dijous.
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8 DIJOUS
Durant les primeres hores, es penjaran les frases, paraules i cartells
commemoratius amb els alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Durant l’esplai:
 els alumnes de 2n d’ESO faran la lectura d’un
manifest per
commemorar el dia de la Dona.
 els alumnes de FPB faran un acte simbòlic de destrucció del mur dels
tòpics i la construcció de la piràmide de les llibertats a aconseguir
per les dones.
 es faran les fotos al fotocool de l’entrada, entregant a cada
participant, una xapeta amb el logotip del Dia de la Dona al Simarro.
A les 11:30h, tindrà lloc la conferència “Dificultades de las Mujeres para estudiar
Ciencias” a càrrec de Otília Val, professora de Química. Serà a la sala d’actes per
als alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat de Ciències.
Dinar del Dia de la Dona per a tot el claustre del Simarro al restaurant de la
Ciutat de l’Esport de Xàtiva (apunteu-vos a la sala del professorat)

9 DIVENDRES
A les 9:45h i fins les 12h, Raquel Lopez –narradora oral- farà un taller per als
alumnes de 1r de batxillerat “Les dones en els contes. Els contes i les dones”
Durant l’esplai, es repetiran les activitats del dijous: lectura del manifest,
destrucció del mur i fotocool.

DIMARTS 13
A les 9:45h començarà la lectura dramatitzada a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO i
dirigits per Marisa Miralles, professora de Llatí “Prototipos de mujeres en la
cultura clásica. Tradición literaria de la Femme Fatale”. Serà a la sala d’actes
amb el següent horari:
9:45h 1r de Batx X i 4t d’ESO A.
11:10h 1r de Batx A i B i 3r ESO C.
Exposició a l’entrada del centre de les fotografies del fotocool amb tots els
membres del centre que han participat.

DIMECRES 14
A les 11.10h es repetirà la lectura dramatitzada a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO
i dirigits per Marisa Miralles, professora de Llatí “Prototipos de mujeres en la
cultura clásica. Tradición literaria de la Femme Fatale”. Serà a la sala d’actes
per a 4t d’ESO B i P, 1r GM Administratiu de matí, 1r GS Administratiu i els grups
de C.F que apunten els tutors/es.
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“SOM IGUALS, SENT DIFERENTS”

COM SEMPRE, MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
COL·LABORACIÓ.
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