CURS 2018/19

MEMÒRIA
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dl. 24 set. 2018
Tot el dia

EIXIDA PLATJA DE BORRIANA

dl. 24 set. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n F acompanyats per les professores: Pili Pérez i Mª José Miranzo
visitaran la platja de l'Arenal per a realitzar diferents activitats dintre de la programació del seu
Projecte. Horari: de 10:05 a 14:10.

Tot el dia

FESTIVAL CINEMA JOVE EUROPEU

dl. 24 set. 2018
Descripció:
Alumnat de 1r de BAT. participarà en el festival de cinema jove europeu que se
celebrarà a Roma del 24 al 30 de setembre, acompanyats per les professores M. Carmen Usó i
Mar Garí.

dj. 27 set. 2018
Tot el dia

SETMANA DE L'ESPORT

dj. 27 set. 2018
Descripció:
Dins de la setmana de l'esport, els alumnes de primer d'ESO acompanyats per
diferents professors/es assistiran a les activitats esportives programades al pavelló de la Bosca.
HORARI: de 9,10 fins a 13,15 h.

dv. 28 set. 2018
Tot el dia

SETMANA DE L'ESPORT

dv. 28 set. 2018
Descripció:
Dins de la setmana de l'esport, els alumnes de segón d'ESO acompanyats per
diferents professors/es assistiran a les activitats esportives programades al pavelló de la Bosca.
HORARI: de 9,10 fins a 13,15 h.

dl. 1 oct. 2018
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dl. 1 oct. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO B visitaran el paratge natural de l'estany de la Vila
acompanyats per les professores: Marina LLopis i Rosabel Benages. Horari: de 8:15 a 14:10

Tot el dia

E RAS MUS +

dl. 1 oct. 2018
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes de 4t d'ESO acompanyats per les
professores Dúnia Alemany i Regina Rodrigo faran una estada en Lituània del 30 de setembre al
6 d'octubre.

dc. 3 oct. 2018
Tot el dia

VISITA AL PORT DE VALÈNCIA

dc. 3 oct. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n de Comerç Mitjà, i 1r i 2n de Comerç Internacional, visitaran les
instal·lacions del port de València acompanyats per les professores /r : Xelo Catalan, Gloria
Monsonis, Sonia Traver i Juan Hilario Segarra. Horari: de 9:10 a 15:15

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dv. 5 oct. 2018
Tot el dia

EIXIDA A BENASSAL

dv. 5 oct. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO passaran el dia en Benassal realitzant diverses activitats
conjuntament en les i els alumnes de la Secció d'Educació secundària de l'I.E.S. Alfonso XIII,
acompanyats per diversos professors i professores.

dt. 23 oct. 2018
Tot el dia

VISITA EDUCATIVA MERCAT DE BORRIANA

dt. 23 oct. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n ESO F faran al llarg del matí una visita educativa al mercat de
Borriana acompanyats per les professores Pilar Pérez i MªJosé Miranzo.

dl. 5 nov. 2018
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dl. 5 nov. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO C/G visitaran el paratge natural de l'estany de la Vila
acompanyats per : Rosabel Benages i Jordi Julià. Horari: de 8:15 a 14:10

dj. 8 nov. 2018
Tot el dia

EIXIDA A L'ESCOLA DE LA MAR

dj. 8 nov. 2018
Descripció:
Alumnes de 1r, 3r i 4t de l'ESO passaran el dia realitzant diferents activitats en
l'Escola de la Mar de Borriana acompanyats per les professores: Alma i Desiré.

dl. 12 nov. 2018
Tot el dia

XARRADES SOBRE FINANCES

dl. 12 nov. 2018
Descripció:
A partir d'avui i al llarg de diferents sessions l'alumnat de 4t d'ESO rebran dues
xarrades formatives dintre del programa: "Finanzas que te hacen crecer" organitzades pel grup
cooperatiu Cajamar.

dj. 15 nov. 2018
Tot el dia

ESPECTACLE CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

dj. 15 nov. 2018
Descripció:
L'alumnat de 3r i 4t d'ESO que participen en el programa TEI del nostre centre
assistiran en Castelló a un espectacle contra la violència masclista, emmarcat dintre de la seua
formació com alumnes_tutors de l'alumnat de 1r d'ESO. Horari: 3r de 8:15 a 12:20 4t de 10:05 a
14:10

Tot el dia

VISITA A PORCELANOSA

dj. 15 nov. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r de Comerç Internacional visitaran les instal·lacions de Porcelanosa
acompanyats per la professora Gória Monsonis. Horari: de 9:10 a 14:10

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dv. 16 nov. 2018
Tot el dia

TEATRE FORUM A BORRIANA

dv. 16 nov. 2018
Descripció:
Alumnat de Batxillerat, 1de FPB I diferents cicles de grau mitjà i superior assistiran a
una representació teatral organitzat per l'ajuntament de Borriana dintre dels diferents actes per
a sensibilitzar contra la violència masclista. Horari: de 10:05 a 13:15

dl. 19 nov. 2018
Tot el dia

XARRADES POLICIA LOCAL BORRIANA

dl. 19 nov. 2018
Descripció:
A partir d'avui i en diferents sessions tot l'alumnat d'ESO rebrà xarrades formatives
sobre xarxes socials i ciberbulling, prevenció de la drogodependència i prevenció de la violència
de gènere a carreg de la policia local de Borriana.

dv. 23 nov. 2018
Tot el dia

PASSE DE VÍDEOS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

dv. 23 nov. 2018
Descripció:
Al llarg de tot el matí es passaran diversos vídeos a tot l'alumnat del centre per a
sensibilitzar i rebutjar la violència masclista dintre de les diferents actuacions programades per
La Comissió D'Igualtat i Convivència.

dc. 28 nov. 2018
Tot el dia

EIXIDA AL TEATRE

dc. 28 nov. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r i 2n d'ESO assistiran a la representació teatral: "LLetraferida" al
teatre Payà de Borriana acompanyats per diferents professors i professores. Hora: de 11:30 a
13:30.

Tot el dia

XARRADES: "NOVES MASCULINITATS"

dc. 28 nov. 2018
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO rebrà al saló d'actes de l'Institut una xarrada sobre "Noves
Masculinitats" per part de personal la fundació ISONOMIA de l'UJI organitzat per l'ajuntament de
Borriana dintre de la programació de la setmana contra la Violència Masclista. Horari: de 11:30 a
13:30

dc. 12 des. 2018
Tot el dia

VISITA GUIADA PER BORRIANA

dc. 12 des. 2018
Descripció:
L'alumnat de Francés de 3r d'ESO faran una visita guiada per Borriana amb la seua
professora Isabel Corell. Horari: de 9:10 a 14:10

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dj. 13 des. 2018
Tot el dia

ACTIVITATS TEI

dj. 13 des. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r i 3r d'ESO que participa en el programa TEI realitzaran diverses
activitats de cohesió als patis de l'institut. Horari: de 11:25 a 12:20 Organitzat pel professorat
que forma part del programa TEI.

dv. 14 des. 2018
Tot el dia

COMPETICIONS ESPORTIVES

dv. 14 des. 2018
Descripció:
L'alumnat de segon d'ESO anirà a competir en proves d'atletisme a les pistes del
camp del camí Llombai. Horari: de 8:15 a 13,15 h. Acompanyats per diferents professors/es.

dl. 17 des. 2018
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dl. 17 des. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO D/G visitaran el paratge natural de l'estany de la Vila
acompanyats per : Rosabel Benages, Jordi Julià I Inma Herreros. Horari: de 8:15 a 14:10

Tot el dia

TALLERS DE CONSUM RESPONSABLE

dl. 17 des. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO rebrà al llarg dels dies: 17, 18, i 20 diversos tallers sobre el
Consum Responsable. Horari: de 9:10 a 12:20

dv. 21 des. 2018
Tot el dia

FESTIVAL SOLIDÀRI

dv. 21 des. 2018
Descripció:
Al llarg del matí celebrarem diferents activitats que culminaran amb el festival
solidari que el Jaume I realitza des de fa 22 anys. Aquest any la recaptació anirà destinada al
Projecte: Flor de Vida de l'associació Le Cadó contra el càncer de mama de Borriana.

dl. 14 gen. 2019
Tot el dia

ASSISTÈNCIA A CONCURS

dl. 14 gen. 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n de Bat. A anirà a València per assistir a un concurs de cultura
general programat per la televisió À Punt, acompanyats per la seua professora Carme Rufino.

Tot el dia

ESQUÍ A BOÍ TAÜLL

dl. 14 gen. 2019 - dv. 18 gen. 2019
Descripció:
Alumnes de tots els cursos i nivells gaudiran de 5 dies d'esquí a l'estació de Boí Taüll
al Pirineu de Lleida. Professors: Vicent Saura,Alma Salvador i Rosabel Benages.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
Tot el dia

XARRADES PREV. VIOL. MASCL

dl. 14 gen. 2019
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO A i B rebrà una xarrada sobre prevenció de la violència
masclista a carreg de la Policia Local. Horari: de 8:15 a 10:05

dt. 15 gen. 2019
Tot el dia

ESQUÍ A BOÍ TAÜLL

dl. 14 gen. 2019 - dv. 18 gen. 2019
Descripció:
Alumnes de tots els cursos i nivells gaudiran de 5 dies d'esquí a l'estació de Boí Taüll
al Pirineu de Lleida. Professors: Vicent Saura,Alma Salvador i Rosabel Benages.

Tot el dia

DIA DEL CINEMA EN VALENCIÀ AL JAUME I

dt. 15 gen. 2019
Descripció:
L'alumnat del nostre institut gaudirà en diferents passes de la pel·lícula:
M'esperaràs, de Carles Alberola.

dc. 16 gen. 2019
Tot el dia

ESQUÍ A BOÍ TAÜLL

dl. 14 gen. 2019 - dv. 18 gen. 2019
Descripció:
Alumnes de tots els cursos i nivells gaudiran de 5 dies d'esquí a l'estació de Boí Taüll
al Pirineu de Lleida. Professors: Vicent Saura,Alma Salvador i Rosabel Benages.

dj. 17 gen. 2019
Tot el dia

ESQUÍ A BOÍ TAÜLL

dl. 14 gen. 2019 - dv. 18 gen. 2019
Descripció:
Alumnes de tots els cursos i nivells gaudiran de 5 dies d'esquí a l'estació de Boí Taüll
al Pirineu de Lleida. Professors: Vicent Saura,Alma Salvador i Rosabel Benages.

Tot el dia

VISITA UNIVERSITAT POLITÈCNICA

dj. 17 gen. 2019
Descripció:
Els alumnes de 2n de BAT. interessats en cursar algun grau en la Universitat
Politècnica de València, faran una visita de portes obertes acompanyats per les professores
Encarna Sanjuan i Amparo. Horari: Tot el matí.

Tot el dia

XARRADES PREV. VIOL. MASCL

dj. 17 gen. 2019
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO C i PR4 rebrà una xarrada sobre prevenció de la violència
masclista a carreg de la Policia Local. Horari: de 8:15 a 10:05

dv. 18 gen. 2019
Tot el dia

ESQUÍ A BOÍ TAÜLL

dl. 14 gen. 2019 - dv. 18 gen. 2019
Descripció:
Alumnes de tots els cursos i nivells gaudiran de 5 dies d'esquí a l'estació de Boí Taüll
al Pirineu de Lleida. Professors: Vicent Saura,Alma Salvador i Rosabel Benages.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dl. 21 gen. 2019
Tot el dia

ASSISTÈNCIA A CONCURS

dl. 21 gen. 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n de Bat. B i PR4 anirà a València per assistir a un concurs de cultura
general programat per la televisió À Punt, acompanyats per la seua professora Carme Rufino i
Reyes.

dj. 24 gen. 2019
Tot el dia

ORIENTACIÓ UJI

dj. 24 gen. 2019
Descripció:
Personal de l'UJI farà dues xarrades orientatives al nostre centre per l'alumnat de 4t
d'ESO i 2n de Bat. Horari: de 10:05 a 11:00 per l'alumnat de 2n de Bat. de 11:25 a 12:20 per
l'alumnat de 4t d'ESO

dg. 3 febr. 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 3 febr. 2019 - ds. 9 febr. 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Isabel Corell i Mª Carmen Usó faran una estada en França del 3 al 9 de febrer.

dl. 4 febr. 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 3 febr. 2019 - ds. 9 febr. 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Isabel Corell i Mª Carmen Usó faran una estada en França del 3 al 9 de febrer.

dt. 5 febr. 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 3 febr. 2019 - ds. 9 febr. 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Isabel Corell i Mª Carmen Usó faran una estada en França del 3 al 9 de febrer.

dc. 6 febr. 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 3 febr. 2019 - ds. 9 febr. 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Isabel Corell i Mª Carmen Usó faran una estada en França del 3 al 9 de febrer.

Tot el dia

VISITA UJI

dc. 6 febr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n de BAT anirà a la jornada de portes obertes de l'UJI Horari: de 8:15 a
14:10 h. Professores acompanyants: Inma Bellés i Glória Caballer

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dj. 7 febr. 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 3 febr. 2019 - ds. 9 febr. 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Isabel Corell i Mª Carmen Usó faran una estada en França del 3 al 9 de febrer.

dv. 8 febr. 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 3 febr. 2019 - ds. 9 febr. 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Isabel Corell i Mª Carmen Usó faran una estada en França del 3 al 9 de febrer.

Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dv. 8 febr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO E/G visitaran el paratge natural de l'estany de la Vila
acompanyats per : Júlia, iJordi Julià. Horari: de 9:10 a 14:10

Tot el dia

VISITA A IKEA

dv. 8 febr. 2019
Descripció:
Alumnat de F.P Bàsica de 1r i 2n, Cicle de Grau Mitjà de Comerç i alguns alumnes de
4t d'ESO B I C, faran una visita educativa al centre Ikea ubicat en Alfafar, acompanyats per les
professores: Patrícia González, Mireya Paulo, Maite Llacer i Encarna Sanjuan. Horari: de 9:10 a
14:10.

ds. 9 febr. 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 3 febr. 2019 - ds. 9 febr. 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Isabel Corell i Mª Carmen Usó faran una estada en França del 3 al 9 de febrer.

dt. 12 febr. 2019
Tot el dia

XARRADES DIVULGATIVES

dt. 12 febr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 3r, 4t d'ESO, 1r i 2n de BAT. i Cicles Formatius de Grau Mitjà
d'Informàtica i Comerç, assistiran a unes xarrades amb el títol: "Dona en la Ciència" , per part de
personal de l'UJI. La primera serà a les 12:20 h per als tercers i quarts. La segona per a la resta
de grups a les 13:15 h.

dc. 13 febr. 2019
Tot el dia

EXÀMEN A2

dc. 13 febr. 2019
Descripció:
Al llarg de tot el matí es realitzaran les proves per a l'obtenció del títol A2 en
Llengües estrangeres. Lloc: saló d'actes. Departament d'anglès i francès.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dl. 18 febr. 2019
Tot el dia

VISITA EXPOSICIÓ

dl. 18 febr. 2019
Descripció:
L'alumnat que forma part de la Comissió d'Igualtat i Convivència assistirà a una
exposició organitzada pel Cicle de Promoció en Igualtat de Gènere a l'espai cultural La Bohèmia
de Castelló, acompanyats per Dunia Alemany. Horari: de 10:05 a 14:10

dt. 19 febr. 2019
Tot el dia

VISITA U.V

dt. 19 febr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n de BAT anirà a la jornada de portes obertes de l'U.V Horari: de 8:15
a 14:10 h. Professores acompanyants: Glória Caballer, Vallivana Dosdà i Amparo Sanahuja.

dv. 22 febr. 2019
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT (DIA DE L'ARBRE)

dv. 22 febr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO A/C i PR4 visitaran el paratge natural de l'estany de la Vila
acompanyats per: Reyes i Jose Ros on realitzaran les activitats programades per l'ajuntament de
Borriana en el marc de la celebració del dia de l'arbre. Horari: de 12:20 a 14:10

dt. 5 març 2019
Tot el dia

VISITA AL PLANETARI

dt. 5 març 2019
Descripció:
Tot l'alumnat de primer d'ESO visitara el planetari del Grao de Castelló dintre de les
diferents activitats planificades en l'ABP. Horari: de 10:05 a 14:10

dj. 7 març 2019
Tot el dia

CULTURA EN FEMENÍ

dj. 7 març 2019
Descripció:
Al llarg de tot el matí celebrarem al nostre centre conferències de temàtiques
diferents a càrrec de dones amb el denominador comú de la igualtat entre gèneres. Tot l'alumnat
dels diferents cursos assistiran al saló d'actes amb els seus professors/res corresponents en la
franja horària assignada. La programació ha estat organitzada per la Comissió d'Igualtat i
Convivència.

dg. 10 març 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 10 març 2019 - ds. 16 març 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Reyes i Mª Carmen Usó faran una estada en Polònia del 10 al 16 de març.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dl. 11 març 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 10 març 2019 - ds. 16 març 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Reyes i Mª Carmen Usó faran una estada en Polònia del 10 al 16 de març.

Tot el dia

PILOTA VALENCIANA

dl. 11 març 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO assistirà a una activitat programada en el pavelló La Bosca
per a conèixer i practicar l'esport de pilota valenciana, organitzat pel departament d'Educació
Física. Horari: de 9:10 a 13:15

dt. 12 març 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 10 març 2019 - ds. 16 març 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Reyes i Mª Carmen Usó faran una estada en Polònia del 10 al 16 de març.

Tot el dia

EIXIDA A VALÈNCIA

dt. 12 març 2019
Descripció:
Alumnat de 1r i 2n del Cicle Mitjà de Comerç faran una visita educativa a València al
llarg de tot el matí, acompanyats per les professores: Glória Monsonís i Sónia Traver.

dc. 13 març 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 10 març 2019 - ds. 16 març 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Reyes i Mª Carmen Usó faran una estada en Polònia del 10 al 16 de març.

dj. 14 març 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 10 març 2019 - ds. 16 març 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Reyes i Mª Carmen Usó faran una estada en Polònia del 10 al 16 de març.

dv. 15 març 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 10 març 2019 - ds. 16 març 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Reyes i Mª Carmen Usó faran una estada en Polònia del 10 al 16 de març.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
Tot el dia

ACTIVITATS DE FALLES

dv. 15 març 2019
Descripció:
Al llarg de tot el matí gaudirem de diferents activitats com ara: ginkana, Taller de
pulseres, competicions esportives, Taller de Manga, Sline i la plantà de la falla i posterior cremà
per part dels alumnes i professors del cicle superior d'Artista Faller i Cicle de Fusteria.

ds. 16 març 2019
Tot el dia

E RAS MUS +

dg. 10 març 2019 - ds. 16 març 2019
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
Reyes i Mª Carmen Usó faran una estada en Polònia del 10 al 16 de març.

dj. 21 març 2019
Tot el dia

PROVA CANGUR

dj. 21 març 2019
Descripció:
Alumnat de 3r d'ESO i 1r de Bat. participaran en la prova Cangur que es durà a
terme en l'UJI Horari: de 10:05 a 14:10 Professor acompanyant: Jesús Cabrera

Tot el dia

XARRADA FUNDACIÓ ISONOMIA

dj. 21 març 2019
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO rebrà una xarrada amb el títol: "Enginyera perquè no"
organitzada per la Comissió d'Igualtat i Convivència del nostre centre i impartida per personal
de la Fundació Isonomia de Castelló. Hora: de 11:30 a 12: 20 Lloc: Saló d'actes del centre.

dl. 25 març 2019
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dl. 25 març 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO F/G visitaran el paratge natural de l'estany de la Vila
acompanyats per : Jordi Julià i Rosabel Benages. Horari: de 9:10 a 14:10

dt. 26 març 2019
Tot el dia

TEATRE EN ANGLÈS

dt. 26 març 2019
Descripció:
Alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO assistirà a una representació teatral en anglès a la Casa
de la Cultura de la Mercé de Borriana. Horari: 11:30.

dj. 28 març 2019
Tot el dia

JORNADA SENSIBILITZACIÓ SOBRE L'AUTISME

dj. 28 març 2019
Descripció:
Al llarg de tot el matí es realitzaran diferents activitats per a l'alumnat de 1r d'ESO
amb la finalitat de conscienciar sobre l'Autisme.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dl. 1 abr. 2019
Tot el dia

ACT. MULTIAVENTURA

dl. 1 abr. 2019 - dc. 3 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat TEI de 1r i 2n d'ESO gaudirà al llarg de 3 dies de diferents activitats
multiaventura en Urda (Toledo), acompanyat per la professora Alma Salvador i el professor
Quique.

Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB ALEMANYA

dl. 1 abr. 2019 - ds. 6 abr. 2019
Descripció:
Del 1al 6 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb alumnes
alemanys, acompanyats per les professores: Encarna Sanjuan i Mª Teresa Olucha.

dt. 2 abr. 2019
Tot el dia

ACT. MULTIAVENTURA

dl. 1 abr. 2019 - dc. 3 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat TEI de 1r i 2n d'ESO gaudirà al llarg de 3 dies de diferents activitats
multiaventura en Urda (Toledo), acompanyat per la professora Alma Salvador i el professor
Quique.

Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB ALEMANYA

dl. 1 abr. 2019 - ds. 6 abr. 2019
Descripció:
Del 1al 6 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb alumnes
alemanys, acompanyats per les professores: Encarna Sanjuan i Mª Teresa Olucha.

dc. 3 abr. 2019
Tot el dia

ACT. MULTIAVENTURA

dl. 1 abr. 2019 - dc. 3 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat TEI de 1r i 2n d'ESO gaudirà al llarg de 3 dies de diferents activitats
multiaventura en Urda (Toledo), acompanyat per la professora Alma Salvador i el professor
Quique.

Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB ALEMANYA

dl. 1 abr. 2019 - ds. 6 abr. 2019
Descripció:
Del 1al 6 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb alumnes
alemanys, acompanyats per les professores: Encarna Sanjuan i Mª Teresa Olucha.

dj. 4 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB ALEMANYA

dl. 1 abr. 2019 - ds. 6 abr. 2019
Descripció:
Del 1al 6 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb alumnes
alemanys, acompanyats per les professores: Encarna Sanjuan i Mª Teresa Olucha.

Tot el dia

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ

dj. 4 abr. 2019 - dv. 5 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO realitzara tallers de sensibilització amb la diversitat sexual al
llarg dels matins dels dies 4 i 5, a carreg del'associació UJI-PRIDE.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dv. 5 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB ALEMANYA

dl. 1 abr. 2019 - ds. 6 abr. 2019
Descripció:
Del 1al 6 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb alumnes
alemanys, acompanyats per les professores: Encarna Sanjuan i Mª Teresa Olucha.

Tot el dia

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ

dj. 4 abr. 2019 - dv. 5 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO realitzara tallers de sensibilització amb la diversitat sexual al
llarg dels matins dels dies 4 i 5, a carreg del'associació UJI-PRIDE.

Tot el dia

LECTURA "POEMA DE MIO CID"

dv. 5 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 3r d'ESO participarà en les activitats programades per l'ajuntament de
Borriana al voltant de la lectura del poema "De Mio Cid". Acompanyats per Mª Jesús Fernández i
Jose M, Lacoba. Horari: de11 a 13:15.

Tot el dia

XERRADA: ESTUDIAR EN VALENCIÀ

dv. 5 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n de BAT. assistirà al Saló d'actes a una xerrada sobre els avantatges
d'estudiar en valencià. Horari: de 9:10 a 10:05

ds. 6 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB ALEMANYA

dl. 1 abr. 2019 - ds. 6 abr. 2019
Descripció:
Del 1al 6 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb alumnes
alemanys, acompanyats per les professores: Encarna Sanjuan i Mª Teresa Olucha.

dl. 8 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB FRANÇA

dl. 8 abr. 2019 - ds. 13 abr. 2019
Descripció:
Del 8 al 13 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb
alumnes francesos, acompanyats per Isabel Corell, Marta Llopis i Batiste Flich.

dt. 9 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB FRANÇA

dl. 8 abr. 2019 - ds. 13 abr. 2019
Descripció:
Del 8 al 13 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb
alumnes francesos, acompanyats per Isabel Corell, Marta Llopis i Batiste Flich.

dc. 10 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB FRANÇA

dl. 8 abr. 2019 - ds. 13 abr. 2019
Descripció:
Del 8 al 13 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb
alumnes francesos, acompanyats per Isabel Corell, Marta Llopis i Batiste Flich.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
Tot el dia

VISITA HOSPITAL LA PLANA

dc. 10 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de ciències de 4t i 1r de Bat. visitaran l'hospital de La Plana de Vila real
acompanyats per Pepe Ros. Horari: de 9:10 a 14:15.

dj. 11 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB FRANÇA

dl. 8 abr. 2019 - ds. 13 abr. 2019
Descripció:
Del 8 al 13 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb
alumnes francesos, acompanyats per Isabel Corell, Marta Llopis i Batiste Flich.

Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 11 abr. 2019 - dl. 15 abr. 2019
Descripció:
Alumnes de 4t d'ESO faran un viatge cultural a Roma entre els dies 11 i 15 d'abril,
acompanyats pels professors: Felix i Slva.

dv. 12 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB FRANÇA

dl. 8 abr. 2019 - ds. 13 abr. 2019
Descripció:
Del 8 al 13 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb
alumnes francesos, acompanyats per Isabel Corell, Marta Llopis i Batiste Flich.

Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 11 abr. 2019 - dl. 15 abr. 2019
Descripció:
Alumnes de 4t d'ESO faran un viatge cultural a Roma entre els dies 11 i 15 d'abril,
acompanyats pels professors: Felix i Slva.

Tot el dia

VISITA INSTAL·LACIONS BP

dv. 12 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r BAT. A realitzara una visita educativa a les instal·lacions petrolieres
de la B.P. d'Almassora, acompanyat per les professores: Marieli i Guillermina .

ds. 13 abr. 2019
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB FRANÇA

dl. 8 abr. 2019 - ds. 13 abr. 2019
Descripció:
Del 8 al 13 d'abril alumnat del nostre IES realitzara un intercanvi escolar amb
alumnes francesos, acompanyats per Isabel Corell, Marta Llopis i Batiste Flich.

Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 11 abr. 2019 - dl. 15 abr. 2019
Descripció:
Alumnes de 4t d'ESO faran un viatge cultural a Roma entre els dies 11 i 15 d'abril,
acompanyats pels professors: Felix i Slva.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dg. 14 abr. 2019
Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 11 abr. 2019 - dl. 15 abr. 2019
Descripció:
Alumnes de 4t d'ESO faran un viatge cultural a Roma entre els dies 11 i 15 d'abril,
acompanyats pels professors: Felix i Slva.

dl. 15 abr. 2019
Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 11 abr. 2019 - dl. 15 abr. 2019
Descripció:
Alumnes de 4t d'ESO faran un viatge cultural a Roma entre els dies 11 i 15 d'abril,
acompanyats pels professors: Felix i Slva.

dt. 16 abr. 2019
Tot el dia

ACTIVITATS FÍSIQUES

dt. 16 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 3r d'ESO aniran a la platja de Borriana per a participar en les activitats
programades pel Servei Municipal d'Esport de l'ajuntament de Borriana. Tot el matí.

dc. 17 abr. 2019
Tot el dia

ACTIVITATS FÍSIQUES

dc. 17 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO anirà a la platja de Borriana per a participar en les activitats
programades pel Servei Municipal d'Esport de l'ajuntament de Borriana. Tot el matí.

dl. 29 abr. 2019
Tot el dia

VIATGE CULTURAL A MADRID-TOLEDO

dl. 29 abr. 2019 - dt. 30 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n de BAT. B, realitzarà un viatge cultural a Madrid i Toledo
acompanyats per Fernando Golf.

dt. 30 abr. 2019
Tot el dia

VIATGE CULTURAL A MADRID-TOLEDO

dl. 29 abr. 2019 - dt. 30 abr. 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n de BAT. B, realitzarà un viatge cultural a Madrid i Toledo
acompanyats per Fernando Golf.

dv. 3 maig 2019
Tot el dia

VIATGE A ÀUSTRIA

dv. 3 maig 2019
Descripció:
Del 3 al 6 de maig un grup d'alumnes de 1r de Bat. faran un viatge educatiu a
Àustria acompanyats pel professor Fernando Golf.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
ds. 4 maig 2019
Tot el dia

OLIMPÍADA MATEMÀTICA

ds. 4 maig 2019
Descripció:
Alumnat de diversos cursos i nivells participaran en l'olimpíada matemàtica que es
celebrarà al llarg del matí en Betxí acompanyats pel professor Joan Serrano.

dc. 8 maig 2019
Tot el dia

VISITA A COEDUCART

dc. 8 maig 2019
Descripció:
Alumnat membre de la comissió CIC del nostre centre visitarà la fira Coeducart en
Castelló acompanyat per Amparo Sanahuja en horari de 9:10 a 12:20.

dj. 9 maig 2019
Tot el dia

FIRA: "SOM TALENT"

dj. 9 maig 2019
Descripció:
L'alumnat del Cicles Formatius, 4ts d'ESO i 1r de Bat assistiran a les diferents
activitats programades en la fira: "SOM TALENT" organitzada per l'ajuntament de Borriana a la
casa de cultura La Mercé. Horari: de 9:10 a 14:10.

dv. 10 maig 2019
Tot el dia

50 ANIVERSARI IES JAUME I

dv. 10 maig 2019
Descripció:
Al llarg de tot el dia celebrarem diversos actes per a commemorar el 50 aniversari
des de la inauguració del nostre centre, sent a les 19:00 h quan farem l'acte institucional al saló
d'actes i posteriorment un sopar de germanor entre tots i totes les persones que formen i han
format part de la nostra comunitat educativa.

dl. 13 maig 2019
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dl. 13 maig 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO A/G visitaran el paratge natural de l'estany de la Vila
acompanyats per : Rosabel Benages. Horari: de 8:15 a 14:10

dt. 14 maig 2019
Tot el dia

PROGRAMA AMBAIXADORS

dt. 14 maig 2019 - dc. 15 maig 2019
Descripció:
Alumnes de diferents CEIPs de la localitat ens visitaran i participaran durant unes
hores en els diferents tallers i competicions esportives preparades pels alumnes i professors del
nostre Institut dintre del programa Ambaixadors amb la finalitat de donar a conèixer el nostre
institut i la nostra manera de treballar als i les alumnes que pròximament formaran part de la
nostra comunitat educativa. Horari: de 9:10 a 11:30

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dc. 15 maig 2019
Tot el dia

PROGRAMA AMBAIXADORS

dt. 14 maig 2019 - dc. 15 maig 2019
Descripció:
Alumnes de diferents CEIPs de la localitat ens visitaran i participaran durant unes
hores en els diferents tallers i competicions esportives preparades pels alumnes i professors del
nostre Institut dintre del programa Ambaixadors amb la finalitat de donar a conèixer el nostre
institut i la nostra manera de treballar als i les alumnes que pròximament formaran part de la
nostra comunitat educativa. Horari: de 9:10 a 11:30

dj. 16 maig 2019
Tot el dia

DIA INTERNACIONAL DE LA LLUM

dj. 16 maig 2019
Descripció:
L'alumnat de 3r d'ESO participarà en una conferència, taller de demostracions i
concurs de fotografia organitzades per l'UJI acompanyats per les professores Marieli Capella i
Mar Martín. Horari: de 10:00 a 14:00.

Tot el dia

JORNADA DE PORTES OBERTES

dj. 16 maig 2019
Descripció:
A les 19:00 h celebrarem la Jornada de Portes Obertes del nostre IES per a tots i
totes les mares/pares i el públic que vulga i puga estar interessat en la nostra oferta educativa;
el nostre alumnat i professorat acompanyarà en la visita de les diferents instal·lacions i espais
educatius explicant i responent als dubtes i inquietuds que puguen tindre.

dl. 27 maig 2019
Tot el dia

XARRADA SOBRE IGUALTAT

dl. 27 maig 2019
Descripció:
L'alumnat de 3r d'ESO i Cicles Formatius de grau Mitjà rebrà una xarrada sobre
igualtat a carreg de Patricia Campos al saló d'actes de l'Institut. Hora: de 8:15 a 9:20

dj. 30 maig 2019
Tot el dia

FESTA PROGRAMA TEI

dj. 30 maig 2019
Descripció:
A les 11:30 h l'alumnat i professorat que ha participat en el programa TEI farà la
festa final de curs amb diverses activitats programades.

Tot el dia

XARRADA ECOEMBES

dj. 30 maig 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n ESO rebrà una xarrada d'Ecoembes ( organització mediambiental
sense ànim de lucre que promou la sostenibilitat i el cuidao del mig ambient mitjançant el
reciclatge). Saló d'actes.

dv. 31 maig 2019
Tot el dia

ACTUACIÓ TEATRE AL CARRER

dv. 31 maig 2019
Descripció:
A les 22:30 h el grup de teatre al carrer del nostre Institut farà una representació en
la plaça de l'ajuntament.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dv. 7 juny 2019
Tot el dia

GRADUACIÓ 2N BAT I CICLES FORMATIUS SUPERIORS

dv. 7 juny 2019
Descripció:
El DIVENDRES 7 DE JUNY a les 20 HORES, al saló d'Actes del nostrecentre,
realitzarem l'acte de graduació i comiat dels/de les alumnes de la promoció 2017-2019 que han
acabat els seus estudis de Batxiller i Cicles Formatius Superiors . En nom de la comunitat
educativa de l'IES Jaume I de Borriana els manifestem la nostra enhorabona més sincera i els/les
desitgen per endavant el millor en la seua nova etapa educativa i vital. Convidem als familiarts,
amics i coneguts/-des a acompanyar als/a les protagonistes de l'acte. La Direcció.

dt. 11 juny 2019
Tot el dia

NETEJA PLATJA

dt. 11 juny 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO realitzarà una activitat de recollida de plàstics i neteja per la
platja de Borriana acompanyats pel professorat dels Projectes. Horari: de 11:00 a 14: 10

Tot el dia

RECOLLIDA PLÀSTICS PEL MILLARS

dt. 11 juny 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO participarà en l'activitat de recollida de plàstics pel Millars
acompanyats pel professorat de Projectes. Horari: de 10:05 a 13:15 h.

dc. 12 juny 2019
Tot el dia

RECOLLIDA PLÀSTICS PEL MILLARS

dc. 12 juny 2019
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO participarà en l'activitat de recollida de plàstics pel Millars
acompanyats pel professorat de Projectes. Horari: de 10:05 a 13:15 h.

Tot el dia

VISITA A L'OCEANOGRÀFIC

dc. 12 juny 2019
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO A, PR4 I PMAR passaran el dia a l'oceanogràfic deValència
acompanyats per les professores: Carme Rufino, Reyes, Anabel i Encarna Sanjuan. Horari: de 8:
15 a 18 h.

dj. 13 juny 2019
Tot el dia

NETEJA PLATJA

dj. 13 juny 2019
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO realitzarà una activitat de recollida de plàstics i neteja per la
platja de Borriana acompanyats pel professorat dels Projectes. Horari: de 11:00 a 14: 10

Tot el dia

RECOLLIDA PLÀSTICS PEL MILLARS

dj. 13 juny 2019
Descripció:
L&#39;alumnat de 2n d&#39;ESO participarà en l&#39;activitat de recollida de
plàstics pel Millars acompanyats pel professorat de Projectes. Horari: de 10:05 a 13:15 h.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
Tot el dia

VISITA AL MUSEU FALLER

dj. 13 juny 2019
Descripció:
L'alumnat de 4t PR4 I PMAR visitaran el Museu Faller de Borriana acompanyat per les
professores: Carme Rufino, Reyes, iRocio Badal Horari: de 9:30 a 12:20 h.

dv. 14 juny 2019
Tot el dia

GRADUACIÓ 4T D'ESO

dv. 14 juny 2019
Descripció:
El DIVENDRES 14 DE JUNY a les 20 HORES, al saló d'Actes del nostrecentre,
realitzarem l'acte de graduació i comiat dels/de les alumnes de la promoció 2015-2019 que han
acabat els seus estudis d'ESO. En nom de la comunitat educativa de l'IES Jaume I de Borriana els
manifestem la nostra enhorabona més sincera i els/les desitgem per endavant el millor en la
seua nova etapa educativa i vital. Convidem als familiarts, amics i coneguts/-des a acompanyar
als/a les protagonistes de l'acte. La Direcció.

dt. 18 juny 2019
Tot el dia

EXCURSIÓ FINAL A PORTAVENTURA

dt. 18 juny 2019
Descripció:
Alumnat de tots els cursos i nivells passaran el dia en Port Aventura acompanyats
per diferents professors i professores.

