
 

 COMUNICAT 

 

 

FR-02-02-02 

Rev: 02 

ESCOLA AZORÍN S.C.C.L. – c/ Anselm Clavé 6-8 08902 L’Hospitalet 

 Telf: 93 331 99 97 Fax: 93 332 05 46 

E-Mail: info@escolaazorin.com web: http://escolaazorin.com 

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

JORNADES CULTURALS 2022 
Un any més, a l’abril arriba aquesta festa tan tradicional i entranyable 

com és Sant Jordi.  

A l’Escola ho volem celebrar amb diferents activitats. 

▪  Els nens i nenes de la llar i de Parvulari gaudiran, el dimarts 19 d’abril, 

d’una representació de titelles sobre LA LLEGENDA DE SANT JORDI. 

▪ Els nens i nenes de P5 i Cicle Inicial participaran amb el Grup de 

Comerciants de Santa Eulàlia fent un dibuix de Sant Jordi, que estarà 

exposat als comerços del barri des del dia 11 fins el 23 d’abril. A partir del 

mateix dia 23 i fins el 30 d’abril els podreu recollir a les botigues i us 

obsequiaran amb un petit detall. Els dibuixos no recollits seran retornats a 

l’Escola, sense obsequi.  

Us enviarem la llista de les botigues participants i una carta explicativa a 

partir del 19 d’abril.   

▪  La setmana del 19 al 22 d’abril farem les Jornades Culturals; per tant,  

durant les tardes es realitzaran activitats relacionades amb el projecte 

interdisciplinari i la Diada de Sant Jordi.  

Farem punts de llibre, flors de papers i manualitats relacionades amb Sant 

Jordi. A partir de 1r de Primària, a més  a més, participarem en el 

certamen literari que organitza l’Escola. Aquest any continuarem fent 

l’entrega de premis als guanyadors/es i els diplomes per participar a 

l’Escola, només amb la presència d’alumnes, mestres i AFA, el divendres 29 

d’abril. 

Dels escrits realitzats, es farà una selecció per presentar-los als XXIX Jocs 

Florals organitzats per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de 

Catalunya.  
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També es seleccionaran alguns escrits per participar en el XXV Certamen 

de poesia Andreu Trias que organitza el Centre Catòlic de l’Hospitalet de 

Llobregat.  

Les famílies que així ho desitgeu podeu participar en el certamen literari de 

l’Escola. Us adjuntem informació de l’AFA.  

 

▪  El dia 21 d’abril durant la sortida de la tarda, els alumnes de 4t 

vendran punts de llibre realitzats per ells mateixos. És la primera acció que 

porta a terme la Cooperativa d’alumnes d’aquesta classe. La recaptació es 

destinarà a una obra social, encara per determinar.  

 

▪  El divendres 22 d’abril, els alumnes de 6è vendran roses, plantes i llibres 

en horari escolar.  

 

▪  S’ha impulsat una campanya entre els alumnes de 6è, per recollir llibres 

infantils de lectura que ja no facin servir, que també es posaran a la venda 

el dia 22 d’abril.  

 

▪  Aprofitem per recordar-vos que els alumnes de 4t de Primària 

participaran en la Cantània el dimecres dia 20 a la tarda.  

 

 

Salutacions, 

 
 

ESCOLA AZORÍN SCCL                                                                 

   8 d’abril de 2022 


