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Benvolguts pares i mares, 
 
S’acosta la Diada de Sant Jordi i, com ja sabeu, aquest curs hi ha alguns canvis en la 

programació de la jornada. És per això que us fem un petit esbós de la jornada, esperant que en 

sigueu partícips.   

 
Jornada:  23 d’abril: 

- 9 h.  Xocolatada, al vestíbul de l’institut. 

- 10 h.  Projecció de la pel·lícula The Kid, acompanyada al piano per Trini Mujal, al 

teatre Els Catòlics. 
The Kid (El vailet) és una pel·lícula muda escrita, dirigida i protagonitzada per Charles Chaplin, estrenada el 

1921. Cal destacar el petit Jackie Coogan com a co-protagonista i estrella infantil. És una de les poques 

pel·lícules del cinema mut que han mantingut la seva popularitat fins als nostres dies.  

La música és en directe i ha estat creada per Trini Mujal,  especialment per a aquesta pel·lícula.  

- 11 h.  Lliurament de premis dels diversos concursos i lectura d’obres guanyadores. 

- 13 h.  Dinar popular: paella d’arròs i botifarrada, organitzat per l’AMPA.  

- Finalitza a les 15 h, tot i que l’alumnat que ha participat en el taller de Teatre oferirà una 

representació teatral a Els Catòlics per a l’alumnat de Ed. Primària. 

 

Pel que fa al dinar, està obert a tothom qui vulgui passar una bona estona: pares, mares, avis, 

alumnes, germans, etc. El preu del tiquet és de 6 € per persona. Es poden adquirir  a 
consergeria lliurant la butlleta que hi ha al peu de pàgina. 

  
Data màxima: 19 d’abril 
 

Ens agradarà ser una bona colla.  Us hi esperem ! 

 
 
 
Cardona, 13 d’abril de 2013 
 
Si algú vol participar en l’elaboració de la paella, cal que truqui a l’institut o bé a qualsevol 
membre de l’AMPA.  
 
 
Família _________________________________________________________________ 
 
assistirem ________  persones al dinar de Sant Jordi.   


