CURS 2017/18

MEMÒRIA
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dl. 18 set. 2017
Tot el dia

INTERCANVI AMB DINAMARCA

dl. 18 set. 2017 - dt. 19 set. 2017
Descripció:
Alumnes del nostre centre de 3r i 4t d'ESO realitzaran un intercanvi amb alumnes de
Nybor Dinamarca. Dates: del dilluns 18 al 22 de setembre. Estaran acompanyats per les
professores: M. Carmen Usó, Mª Teresa Olucha i Dúnia Alemany.

dt. 26 set. 2017
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dt. 26 set. 2017 - dc. 27 set. 2017
Descripció:
Alumnat de 1r ESO A acompanyats per les professores Sonia Monzó, Vallivana Dosdà
i Mar Garí realitzaran diferents activitats relacionades amb el projecte que estan desenvolupant.

dj. 28 set. 2017
Tot el dia

SETMANA DE L'ESPORT

dj. 28 set. 2017 - dv. 29 set. 2017
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. 29 set. 2017
Tot el dia

SETMANA DE L'ESPORT

dv. 29 set. 2017 - ds. 30 set. 2017
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. 16 oct. 2017
Tot el dia

RUTES PER NAVARRA I ARAGÓ

dl. 16 oct. 2017 - dt. 17 oct. 2017
Descripció:
Alumnes de Primer d'ESO estaran tota la setmana fent rutes científiques, artístiques
i literàries per Navarra i Aragó acompanyats pels professors Mar Garí i Vicent Saura. (del 15 al
21)

dv. 27 oct. 2017
Tot el dia

VISITA AL PLANETARI

dv. 27 oct. 2017 - ds. 28 oct. 2017
Descripció: Tot l'alumnat de primer d'ESO visitara el planetari de Castelló.

dt. 31 oct. 2017
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dt. 31 oct. 2017 - dc. 1 nov. 2017
Descripció:
Alumnat de 1r ESO B acompanyats per les professores Sonia Monzó, Vallivana Dosdà
i Mar Garí realitzaran diferents activitats relacionades amb el projecte que estan desenvolupant.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dl. 20 nov. 2017
Tot el dia

SETMANA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

dl. 20 nov. 2017 - dt. 21 nov. 2017
Descripció:
Al llarg de tota la setmana i part de la vinent realitzarem diferents activitats
encaminades a treballar la conscienciació i rebuig contra la violència masclista, aquestes
activitats estan organitzades des de la Comissió d'Igualtat i Convivència del centre.

dv. 24 nov. 2017
Tot el dia

PASSE DE VÍDEOS

dv. 24 nov. 2017 - ds. 25 nov. 2017
Descripció:
Al llarg de tot el matí es passarà al saló d'actes un vídeo per analitzar la violència
masclista i posteriorment es realitzarà una dinàmica per a tot l'alumnat participant.

dl. 27 nov. 2017
Tot el dia

LECTURA MANIFEST

dl. 27 nov. 2017 - dt. 28 nov. 2017
Descripció:
Diferents alumnes de cursos i nivells assistiran a les activitats programades per
l'ajuntament de Borriana contra la violència de gènere, a la vegada que els alumnes de 2n de
Bat. llegiran un manifest de rebuig contra aquest tipus de violència i que ha estat treballat i
confeccionat en les classes de la professora Carme Rufino.

dv. 1 des. 2017
Tot el dia

COMPETICIONS ESPORTIVES

dv. 1 des. 2017 - ds. 2 des. 2017
Descripció:
L'alumnat de segon d'ESO anirà a competir en proves d'atletisme a les pistes del
camp del camí Llombai. Horari: de 9 a 13,15 h. Acompanyats per diferents professors/es.

dl. 4 des. 2017
Tot el dia

EIXIDA CULTURAL PER BORRIANA

dl. 4 des. 2017 - dt. 5 des. 2017
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO recorrerà diferents llocs de Borriana per assolir objectius
plantejats dintre del projecte Borriana, París, Londres. Estaran acompanyats pels professors/res
responsables dels diferents projectes.

dl. 11 des. 2017
Tot el dia

E RAS MUS +

dl. 11 des. 2017 - dt. 12 des. 2017
Descripció:
Dintre del programa Erasmus+ alumnes del centre acompanyats per les professores
M. Carmen Usó i Isabel Corell faran una estada en Sicilia entre els dies 10 i 15 de desembre.

dc. 13 des. 2017
Tot el dia

EIXIDA FORMATIVA ALUMNES-TUTORS PROGRAMA TEI

dc. 13 des. 2017 - dj. 14 des. 2017
Descripció:
L'alumnat-tutor del programa TEI assistirà a una conferència formativa en Castelló,
acompanyat per professors/res responsables del programa.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dv. 22 des. 2017
Tot el dia

FESTIVAL SOLIDÀRI

dv. 22 des. 2017 - ds. 23 des. 2017
Descripció:
Al llarg del matí celebrarem diferents activitats que culminaran amb el festival
solidari que el Jaume I be realitzant des de fa 22 anys. Aquest any la recaptació anirà destinada
a l'associació "Parque Canino" de Borriana, entitat amb la qual hem estat col·laborant en
diferents accions dintre del programa ApS.

dj. 11 gen. 2018
Tot el dia

PRÀCTIQUES DE DIFERENTS GRAUS

dj. 11 gen. 2018 - dv. 12 gen. 2018
Descripció:
Alumnat de 2n de bat. assistirà a facultats de l'UJI per a realitzar pràctiques de
diferents graus. Acompanyats per la professora Glória Caballer.

dl. 15 gen. 2018
Tot el dia

ESQUÍ A BOÍ TAÜLL

dl. 15 gen. 2018 - dt. 16 gen. 2018
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,Jose Cañamero i Mario Llorente.

dt. 16 gen. 2018
Tot el dia

PRÀCTIQUES DE DIFERENTS GRAUS

dt. 16 gen. 2018 - dc. 17 gen. 2018
Descripció:
Alumnat de 2n de bat. assistirà a facultats de l'UJI per a realitzar pràctiques de
diferents graus. Acompanyats per la professora Glória Caballer.

dj. 1 febr. 2018
Tot el dia

XERRADES ALIMENTACIÓ SALUDABLE

dj. 1 febr. 2018 - dv. 2 febr. 2018
Descripció:
L'alumnat de primer i segon d'ESO assistirà a una xerrada sobre els beneficis d'una
alimentació saludable, que s'impartirà a la casa de la cultura i que està organitzada per
l'ajuntament de Borriana. L`horari és per als primers a les 10h i per als segons a les 11 h.
L'alumnat es desplaçarà acompanyat per diferents professors-es.

dv. 2 febr. 2018
Tot el dia

CLASSES CULTURALS EN ANGLÈS

dv. 2 febr. 2018 - ds. 3 febr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 3r de PMAR, PR4 I BAT. rebran unes classes culturals en anglès per part
de professors/res nadius/ues. Al saló d'actes del centre en horari de 10:05 a 14:10 h.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dt. 6 febr. 2018
Tot el dia

TALLERS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

dt. 6 febr. 2018 - dc. 7 febr. 2018
Descripció:
L'alumnat de FPB DE 1r I 2n, PQPB, Cicles de Grau Mitjà d'Informàtica iComerç
Assistiràn al saló d'actes per a rebre uns tallers contra la violència de Gènere impartits per " La
Asociación de Amigas Supervivientes "

dc. 7 febr. 2018
Tot el dia

FIMMA-MADERALIA

dc. 7 febr. 2018 - dj. 8 febr. 2018
Descripció:
L'alumnat del cicle de Fusta de 1r i 2n, visitarà la fira de València on se celebrarà la
fira Maderalia 2018, acompanyats per les professores: Mª José Rodriguez, Carolina Ribis i Belén
Alapont.

dl. 12 febr. 2018
Tot el dia

DIA DE L'ARBRE

dl. 12 febr. 2018 - dt. 13 febr. 2018
Descripció:
Els alumnes de 1r d'ESO D/E/F celebraran el Dia de l'Arbre a l'Arenal de Borriana.
Horari: de11:25 fins les 14:10 h.

dt. 13 febr. 2018
Tot el dia

VISITA UJI

dt. 13 febr. 2018 - dc. 14 febr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n de BAT aniran a la jornada de portes obertes de l'UJI Horari: de 8:15
a 14:10 h.

dc. 14 febr. 2018
Tot el dia

PROVA CANGURET

dc. 14 febr. 2018 - dj. 15 febr. 2018
Descripció:
Alumnes de 1r i 2n d'ESO participaran en les proves Canguret al llarg del matí
acompanyats pels professors del departament de Matemàtiques.

dj. 15 febr. 2018
Tot el dia

EXÀMEN A2

dj. 15 febr. 2018 - dv. 16 febr. 2018
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.

Tot el dia

JORNADA D'ESPORT I DISCAPACITAT

dj. 15 febr. 2018 - dv. 16 febr. 2018
Descripció:
Alumnes de 1r i 3r D'ESO implicats en el programa TEI assistiran a diferents
activitats que realitzaran al nostre centre alumnes del Centre Ocupacional La Costera de Xàtiva.
Horari: de 11:25 A 14:10 h Lloc: Gimnàs.

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

VISITA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

dj. 15 febr. 2018 - dv. 16 febr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n Bat. es desplaçarà a València per a la jornada de portes obertes
d'aquesta universitat. Horari: tot el matí.

dv. 16 febr. 2018
Tot el dia

XERRADA

dv. 16 febr. 2018 - ds. 17 febr. 2018
Descripció:
Xerrada: "Física de astropartículas: más allá de la luz". A carreg de la Dra.Mariam
Tórtola de l'institut de Física Corpuscular, IFIC-CSIC-Universitat de València Alumnat de 3r d'ESO,
i 4t, 1r i segon de Bat de ciències. Al saló d'actes de 11.25 a 12:20 h.

dl. 19 febr. 2018
Tot el dia

DIA DE L'ARBRE

dl. 19 febr. 2018 - dt. 20 febr. 2018
Descripció:
Els alumnes de 1r d'ESO A/B/C celebraran el Dia de l'Arbre a l'Arenal de Borriana.
Horari: de 11:25 fins les 14:10 h.

dc. 21 febr. 2018
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dc. 21 febr. 2018 - dj. 22 febr. 2018
Descripció:
Alumnat de 1r ESO D acompanyats per les professores Sonia Monzó i Maria Martos
realitzaran diferents activitats relacionades amb el projecte que estan desenvolupant.

dj. 22 febr. 2018
Tot el dia

VISITA INSTALACIONS CICLE DE FUSTA

dj. 22 febr. 2018 - dv. 23 febr. 2018
Descripció:
Alumnat de 4t A/B ,PR4, FPB 1 i 2, acompanyats de Miguel Adell, Patricia González,
Elena Pitarch i Carme Rufino, visitaran les instalacions del cicle formatiu de la FAMÍLIA
PROFESSIONAL DE FUSTA,MOBLE I SURO. Horari: de 9:10 a 13:15 h.

dv. 23 febr. 2018
Tot el dia

EXCURSIÓ A LA VALL D'UIXÓ

dv. 23 febr. 2018 - ds. 24 febr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2º d'ESO visitaran les pistes municipals d'atletisme i el paratge de les
Coves de Sant Josep de la Vall D'Uixó acompanyats pelsprofessors: Jordi Julià i Isabel Corell.
Horari: de 9:10 a 13:15 h.

dt. 27 febr. 2018
Tot el dia

CASTELLONADA 2018

dt. 27 febr. 2018 - dc. 28 febr. 2018
Descripció:
Alumnes de 1r ASIX i 2N SMXZ realitzaran una activitat a Castelló per a saber
localitzar qualsevol punt a la ciutat combinant els mitjans clàssics amb l'ús de les darreres
tecnologies. Horari: tot el matí. Professores:Rosario Gasch i Rosa Albert.

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

VISITA AL PORT DE VALÈNCIA

dt. 27 febr. 2018 - dc. 28 febr. 2018
Descripció:
Alumnat de 1r i 2n de Comerç Internacional, i 1r i 2n de Comerç de grau Mitjà,
visitaran les instalacions del port de València acompanyats pels professors/res: Gloria Monsonis,
Xelo Catalan, Sonia Traver, Isabel Cerdà i Juan Hilario Segarra. Horari: de 8:15 a 15:30 h.

dj. 1 març 2018
Tot el dia

VISITA UNIVERSITAT POLITÈCNICA

dj. 1 març 2018 - dv. 2 març 2018
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 pel professor Amador
Garcia. Horari: Tot el matí.

dl. 5 març 2018
Tot el dia

INTERCANVI ESCOLAR AMB ALEMANYA

dl. 5 març 2018 - dt. 6 març 2018
Descripció:
Del 5 al 9 de març alumnes del nostre IES realitzaran un intercanvi escolar amb
alumnes alemanys, acompanyats pels professors: Encarna Sanjuan i Cesar Rubio.

dc. 7 març 2018
Tot el dia

VISITA A PORCELANOSA

dc. 7 març 2018 - dj. 8 març 2018
Descripció:
Alumnat de F.P Bàsica, Comerç Mitjà, Comerç Intern., Bat. i ESO acompanyats per les
professores Vicenta Mireia Paulo i Patricia González, visitaran les instal·lacions de la fàbrica de
Porcelanosa. Horari: de 9:10 a 13:15 h.

dv. 9 març 2018
Tot el dia

PILOTA VALENCIANA

dv. 9 març 2018 - ds. 10 març 2018
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.

Tot el dia

VISITA INSTAL·LACIONS BP

dv. 9 març 2018 - ds. 10 març 2018
Descripció:
Alumnes de 1r i 2n de BAT. realitzaran una visita educativa a les instal·lacions
petrolieres de la B.P. d'Almassora, acompanyats pels professors: Marieli Capella i Raúl
Fernández.

dj. 15 març 2018
Tot el dia

ACTIVITATS DE FALLES

dj. 15 març 2018 - dv. 16 març 2018
Descripció:
Al llarg de tot el matí gaudirem de diferents activitats com ara: ginkana, Taller de
Samarretes, competicions esportives, Muixeranga, 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.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dc. 21 març 2018
Tot el dia

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

dc. 21 març 2018 - dj. 22 març 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO rebrà unes xerrades sobre educació sexual per part de
personal del centre de salut de Borriana.

dj. 22 març 2018
Tot el dia

FIRUJICIÈNCIA

dj. 22 març 2018 - dv. 23 març 2018
Descripció:
L'alumnat de 3r d'ESO visitaran la Firujiciència de Castelló acompanyats per la
professora Marieli Capella.

Tot el dia

PROVA CANGUR

dj. 22 març 2018 - dv. 23 març 2018
Descripció: Alumnat de 3r d'ESO participaran en la prova Cangur que es durà a terme en l'UJI

Tot el dia

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

dj. 22 març 2018 - dv. 23 març 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO rebrà unes xerrades sobre educació sexual per part de
personal del centre de salut de Borriana.

dv. 23 març 2018
Tot el dia

CULTURA EN FEMENÍ

dv. 23 març 2018 - ds. 24 març 2018
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.

dl. 26 març 2018
Tot el dia

ACT. MULTIAVENTURA

dl. 26 març 2018 - dt. 27 març 2018
Descripció:
L'alumnat TEI de 1r i 3r d'ESO gaudirà al llarg de 3 dies d'una visita cultural a Toledo
i de diferents activitats multiaventura en Urda, acompanyat per la professora Regina Rodrigo i el
professor JoseCañamero.

Tot el dia

XERRADES CONTRA L'ALCOHOL

dl. 26 març 2018 - dt. 27 març 2018
Descripció: L'alumnat de 1r ESO B-C, assistira a una xerrada contra l'alcohol.

dt. 27 març 2018
Tot el dia

ACT. MULTIAVENTURA

dt. 27 març 2018 - dc. 28 març 2018

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

ACTIVITATS FÍSIQUES

dt. 27 març 2018 - dc. 28 març 2018
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, acompanayts per Vicent
Saura, Inma Herreros. Tot el matí.

Tot el dia

XERRADES CONTRA L'ALCOHOL

dt. 27 març 2018 - dc. 28 març 2018
Descripció: L'alumnat de 1r ESO A-D, assistira a una xerrada contra l'alcohol.

Tot el dia

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

dt. 27 març 2018 - dc. 28 març 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO rebrà unes xerrades sobre educació sexual per part de
personal del centre de salut de Borriana.

dc. 28 març 2018
Tot el dia

ACT. MULTIAVENTURA

dc. 28 març 2018 - dj. 29 març 2018

Tot el dia

ACTIVITATS FÍSIQUES

dc. 28 març 2018 - dj. 29 març 2018
Descripció:
L'alumnat de 4t 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, acompanayts per Vicent
Saura, Esther Sánchez,Carme Rufino. Tot el matí.

Tot el dia

XERRADES CONTRA L'ALCOHOL

dc. 28 març 2018 - dj. 29 març 2018
Descripció: L'alumnat de 1r ESO E-F, assistira a una xerrada contra l'alcohol.

dt. 10 abr. 2018
Tot el dia

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

dt. 10 abr. 2018 - dc. 11 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO A-F rebrà unes xerrades sobre educació sexual per part de
personal del centre de salut de Borriana.

dc. 11 abr. 2018
Tot el dia

AULA CONTRA EL TABAC

dc. 11 abr. 2018 - dj. 12 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r ESO A-F rebrà una xerrada sobre els perjudicis de fumar, per part de
personal del centre de salut de Borriana.

Tot el dia

XERRADA V.I.H

dc. 11 abr. 2018 - dj. 12 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n de Bat i 1r de Cicles Superiors de Formació Professional,rebrà una
xerrada sobre el V.I.H pel personal de l'associació del centre CASDA.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dj. 12 abr. 2018
Tot el dia

EXCURSIÓ A VALÈNCIA

dj. 12 abr. 2018 - dv. 13 abr. 2018
Descripció:
Alumnat de 1r Bat B i 2n Bat A-B, acompanyats pels professors Fernando Golf i
Carme Rufino faran una excursió cultural a la ciutat de València. Horari: tot el matí.

Tot el dia

VISITA A COEDUCART

dj. 12 abr. 2018 - dv. 13 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n ESO F visitaran la fira COEDUCART en Castelló acompanyats per la
professora Reyes.

Tot el dia

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

dj. 12 abr. 2018 - dv. 13 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO B-D rebrà unes xerrades sobre educació sexual per part de
personal del centre de salut de Borriana.

dv. 13 abr. 2018
Tot el dia

AULA CONTRA EL TABAC

dv. 13 abr. 2018 - ds. 14 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r ESO B,C,D,E rebrà una xerrada sobre els perjudicis de fumar, per
part de personal del centre de salut de Borriana.

Tot el dia

VISITA MUSEU D'INFORMÀTICA

dv. 13 abr. 2018 - ds. 14 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de SMX 1 visitaran a la universitat Politècnica de València el museu
d'informàtica acompanyats pels professors Fran Meneu i Jesús Vinaixa.

dl. 16 abr. 2018
Tot el dia

ACTIVITAT TEI

dl. 16 abr. 2018 - dt. 17 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 3r ESO assistiran en Castelló a una actvitat relacionada en el programa
TEI acompanyats per Marta Llopis. Horari: de 10:05 a 13:15 h.

Tot el dia

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

dl. 16 abr. 2018 - dt. 17 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 3r ESO C I PMAR rebrà unes xerrades sobre educació sexual per part
de personal del centre de salut de Borriana.

dt. 17 abr. 2018
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dt. 17 abr. 2018 - dc. 18 abr. 2018
Descripció:
Alumnat de 1r ESO E acompanyats per les professores Sonia Monzó i Maria Martos
realitzaran diferents activitats relacionades amb el projecte que estan desenvolupant. Horari: de
8:15 a 14:10

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

TALLER DE CULTURA CLÀSSICA

dt. 17 abr. 2018 - dc. 18 abr. 2018
Descripció:
Alumnat de 3r d'ESO acompanyats pels professors Fernando Soriano i Salva
González assistiran a uns tallers de Cultura Clàssica a Sagunt. Horari: tot el matí.

Tot el dia

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

dt. 17 abr. 2018 - dc. 18 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO C-E rebrà unes xerrades sobre educació sexual per part de
personal del centre de salut de Borriana.

dc. 18 abr. 2018
Tot el dia

VISITA A L'HOSPITAL

dc. 18 abr. 2018 - dj. 19 abr. 2018
Descripció: Alumnat de 4t i 1r de Bat. visistaran l'hospital de La Plana.

Tot el dia

XERRADA: ESTUDIAR EN VALENCIÀ

dc. 18 abr. 2018 - dj. 19 abr. 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n de BAT. assistirà al Saló d'actes a una xerrada sobre els avantatges
d'estudiar en valencià. Horari: de 11:25 a 12:20 h.

dv. 20 abr. 2018
Tot el dia

TEATRE EN ANGLÈS

dv. 20 abr. 2018 - ds. 21 abr. 2018
Descripció:
Alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO aniran a Castelló per a assistir a una representació
teatral en anglès. Horari: tot el matí.

Tot el dia

VISITA A SAGUNT

dv. 20 abr. 2018 - ds. 21 abr. 2018
Descripció:
Alumnat de 4t, 1r i 2n de Bat. anirà a Sagunt acompanyats pels professors Fernando
Soriano, Salva González i Jose Miguel Segura per a assistir a una representació teatral. Horari:
tot el matí.

dj. 26 abr. 2018
Tot el dia

CURSA POPULAR

dj. 26 abr. 2018 - dv. 27 abr. 2018
Descripció:
Alumnat del nostre IES participarà en la XIa cursa popular de Xativa per a persones
amb diversitat funcional, acompanyats per Regina Rodrigo i Jose Cañamero. Horari: tot el matí.

Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 26 abr. 2018 - dl. 30 abr. 2018
Descripció:
Alumnes de diferents cursos i nivells faran un viatge cultural a Roma entre els dies
26 i 29 d'abril, acompanyats per la professora Mª Carmen Cuesta.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dv. 27 abr. 2018
Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 26 abr. 2018 - dl. 30 abr. 2018
Descripció:
Alumnes de diferents cursos i nivells faran un viatge cultural a Roma entre els dies
26 i 29 d'abril, acompanyats per la professora Mª Carmen Cuesta.

Tot el dia

PROGRAMA AMBAIXADORS

dv. 27 abr. 2018 - ds. 28 abr. 2018
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. Horari: de 9:10 a 11:30

ds. 28 abr. 2018
Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 26 abr. 2018 - dl. 30 abr. 2018
Descripció:
Alumnes de diferents cursos i nivells faran un viatge cultural a Roma entre els dies
26 i 29 d'abril, acompanyats per la professora Mª Carmen Cuesta.

dg. 29 abr. 2018
Tot el dia

VIATGE A ROMA

dj. 26 abr. 2018 - dl. 30 abr. 2018
Descripció:
Alumnes de diferents cursos i nivells faran un viatge cultural a Roma entre els dies
26 i 29 d'abril, acompanyats per la professora Mª Carmen Cuesta.

dl. 30 abr. 2018
Tot el dia

PROGRAMA AMBAIXADORS

dl. 30 abr. 2018 - dt. 1 maig 2018
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. Horari: de 9:10 a 11:30

dt. 8 maig 2018
Tot el dia

TROBADA DE TEATRE JOVE

dt. 8 maig 2018 - dc. 9 maig 2018
Descripció:
L'alumnat de l'optativa de Dramatització de 1r d'ESO assistirà a l'auditori de Castelló
a una trobada per a estudiants programada en les diferents activitats de la Mostra de Teatre
Jove de Castelló, acompanyats per la seva professora Mar Garí. Horari: de 10 a 16 h.

dc. 9 maig 2018
Tot el dia

TROBADA DE TEATRE JOVE

dc. 9 maig 2018 - dj. 10 maig 2018
Descripció:
L'alumnat de l'optativa de Teatre de 4t d'ESO assistirà a l'auditori de Castelló a una
trobada per a estudiants programada en les diferents activitats de la Mostra de Teatre Jove de
Castelló, acompanyats per el seu professor Jordi Julià. Horari: de 10 a 16 h.

Activitats de l'IES Jaume I de Borriana, Contacts
dv. 11 maig 2018
Tot el dia

DIVERSITAT FUNCIONAL

dv. 11 maig 2018 - ds. 12 maig 2018
Descripció:
Alumnat de 1r d'ESO realitzarà diverses activitats en el centre dintre d'un programa
de Diversitat Funcional. Horari: tot el matí.

Tot el dia

TROBADA AMB COL·LEGI ST. BARTOMEU DE GODELLA

dv. 11 maig 2018 - ds. 12 maig 2018
Descripció:
L'alumnat de 1r d'ESO B I F faran una trobada amb l'alumnat del col·legi ST
Bartomeu de Godella a l'Estany d'Almenara, acompanyats per Jordi Julià, Xaro Peirats i Mar Garí.
Horari: de 8:30 a 12:30

dt. 15 maig 2018
Tot el dia

EIXIDA AL CLOT

dt. 15 maig 2018 - dc. 16 maig 2018
Descripció:
Alumnat de 1r ESO F acompanyats per les professores Sònia Monzó i Maria Martos
realitzaran diferents activitats relacionades amb el projecte que estan desenvolupant. Horari: de
8:15 a 14:10

dc. 16 maig 2018
Tot el dia

JORNADA DE PORTES OBERTES

dc. 16 maig 2018 - dj. 17 maig 2018
Descripció:
Al llarg de tot el matí ens visitaran els CEIPs de Borriana en la Jornada de Portes
Obertes i per la vesprada serà el torn de les mares/pares i el públic que 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.

dv. 25 maig 2018
Tot el dia

GRADUACIÓ 2N BAT.

dv. 25 maig 2018 - ds. 26 maig 2018
Descripció:
El DIVENDRES 25 DE MAIG a les 20:30 HORES, al saló d'Actes del nostrecentre,
realitzarem l'acte de graduació i comiat dels/de les alumnes de la promoció 2012-2018 que han
acabat els seus estudis de Batxiller i que en breu realitzaran les Proves d'Accés a la Universitat.
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.

dj. 31 maig 2018
Tot el dia

FIRA CICLES FORMATIUS

dj. 31 maig 2018 - dv. 1 juny 2018
Descripció:
L'alumnat de 4t d'ESO visitarà la fira dels Cicles Formatius organitzada per
l'ajuntament de Borriana al Centre Cultural La Mercé, acompanyats per els seus tutors i tutora
en horari de 11:30 a 14:10.

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

VISITA ECOPARC

dc. 13 juny 2018 - dj. 14 juny 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO A/B/C visitaran les instal·lacions de l'ecoparc de Borriana
acompanyats pel professorat del departament de Biologia.

dj. 14 juny 2018
Tot el dia

VISITA ECOPARC

dj. 14 juny 2018 - dv. 15 juny 2018
Descripció:
L'alumnat de 2n d'ESO D/E/F visitaran les instal·lacions de l'ecoparc de Borriana
acompanyats pel professorat del departament de Biologia.

dv. 15 juny 2018
Tot el dia

FESTA FINAL PROGRAMA TEI

dv. 15 juny 2018 - ds. 16 juny 2018
Descripció:
A les 9:10 h. celebrarem una festa final del programa TEI al gimnàs del centre on
entre altres activitats donarem els diplomes de reconeixement a la seva tasca a l'alumnat tutor
de 3r, 4t i FPB1 i 2.

Tot el dia

REPRESENTACIÓ TEATRAL

dv. 15 juny 2018 - ds. 16 juny 2018
Descripció:
L'alumnat de teatre de 4t d'ESO representarà una adaptació teatral de "Mar i Cel"
amb el seu professor Jordí Julià. A les 12:20 h. al saló d'actes del centre.

dt. 19 juny 2018
Tot el dia

EXCURSIÓ FINAL A PORTAVENTURA

dt. 19 juny 2018 - dc. 20 juny 2018
Descripció:
Alumnat de tots els cursos i nivells passaran el dia en Port Aventura acompanyats
per diferents professors i professores.

dv. 22 juny 2018
Tot el dia

GRADUACIÓ 4T D'ESO

dv. 22 juny 2018 - ds. 23 juny 2018
Descripció:
El DIVENDRES 22 DE JUNY a les 20:30 HORES, al saló d'Actes del nostrecentre,
realitzarem l'acte de graduació i comiat dels/de les alumnes de la promoció 2014-2018 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.

