
8.00 h. El professorat de 1a hora repartirà al seu alumnat una 
xapa de manera aleatòria perquè tota la
comunitat educativa puga portar-ne una eixe dia. ( Les xapes 
estaran en la vostra taquilla personal eixe matí.). 
 
8.55-10.45 h. Part de l’alumnat d’ESO* i de 1r i 2n de Batx. Artís-
tic eixirà de les seues classes per dibuixar uns murals en el pati 
cobert per exposar-los a l’hora del pati 

•  (*Adjuntem llistat de l’alumnat involucrat; la resta fa classe 
normal)
• (*Hi haurà 4 taules amb paper continu al pati cobert de 9.00 fins 10.45 h.)
 10.45-11:10h. Hora del pati  (al pati cobert):
 
1. S’escoltarà el rap que els grups han gravat Contra de la Violència de Gènere.
2. Es realitzaran els parlaments i els lliuraments dels premis dels dissenys de les xapes de les 
categories següents:

3. El vídeo gravat del rap es podrà visionar en  l’aula de Volum i després estarà disponible  en  
la pàgina web del centre.
 
 11.10 h. Tots a classe.
 
13.55-14.10h. A l’hora del segon pati  (el pati cobert), l’alumnat de 1r de Batx. d’Arts Escèni-
ques amb la professora Carmen Alfonso explicarà per què es celebra el 25 de novembre el Dia 
contra la Violència de Gènere.
 

Des del divendres 19 de novembre hi haurà una exposició dels millors dissenys realitzats per 
a les xapes en el tauler d’exposicions de l’entrada.

 

Dia contra la violència de gènere
dijous, 25 novembre 2021

Una proposta educativa per a la conscienciació contra la violència de gènere 
per a l'alumnat de l'IES Manuel Sanchis Guarner, de Silla

• premi de 1r i 2n d’ESO per part de Jaume Tortosa, director del centre 
• premi de 3r i 4t d’ESO per part de Laura Millán, regidora de Cultura 
• premi de 1r i 2n de Batx. Per part d’Elisa, Associació de Dones de Silla 

 

Rap i xapes
 ACTIVITATS PROGRAMADES 

( Departament de Dibuix i Tutories)


