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Circolare N. 39 
 
 
 
 

Oggetto: “Due giorni di attività proposte e gestite dagli studenti” – 18, 19 e 20 dicembre 2019. 
  

  
Il Dirigente, visto il comportamento corretto e responsabile sempre mostrato dagli studenti 

dell’Istituto, ha ritenuto opportuno concedere, in seguito alla richiesta presentata dai rappresentanti degli 

alunni in Consiglio di Istituto che  si allega alla presente, l’opportunità di organizzare “Tre giorni di 
attività proposte e gestite dagli studenti” come occasione di  crescita culturale e sociale. 

 Si invitano tutti i docenti, che osserveranno l’abituale orario di servizio, a vigilare e a mettere  la 

loro preparazione ed esperienza a disposizione dell’Istituto per la riuscita dell’iniziativa. 

Gli studenti sono altresì invitati a mantenere l’ordine e il decoro necessario per la realizzazione 

delle attività proposte e a tenersi sempre in contatto con il Dirigente e i suoi collaboratori per qualsiasi 

evenienza.  

Nei “Tre giorni di attività proposte e gestite dagli studenti” le lezioni e le attività si 
concluderanno alle 13:00. 
 
 
 
Nocera Inferiore           Il Dirigente Scolastico 
         prof. Alessandro Ferraiuolo 
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AALL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

PPRROOFF..  AALLEESSSSAANNDDRROO  FFEERRRRAAIIUUOOLLOO  

  
OOGGGGEETTTTOO::  PPrrooggrraammmmaa  aattttiivviittàà  aalltteerrnnaattiivvee  ddaall  1188//1122  aall  2200//1122//22001199..  

DDaa  mmoollttii  aannnnii  nneellllee  ssccuuoollee  ssuuppeerriioorrii  ssii  vveerriiffiiccaannoo  iinniizziiaattiivvee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  cchhee  ssffoocciiaannoo,,  aa  sseeccoonnddaa  

ddeell  ccoonntteessttoo  ccuullttuurraallee,,  iinn  ffoorrmmee  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll’’iissttiittuuzziioonnee  oo  iinn  aattttiivviittàà  aalltteerrnnaattiivvee,,  

aauuttoorriizzzzaattee,,  mmaa  pprrooggeettttaattee  ee  ggeessttiittee  aauuttoonnoommaammeennttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii..      

LL’’aatttteeggggiiaammeennttoo  rreessppoonnssaabbiillee  ee  ccoonnssaappeevvoollee  tteennuuttoo  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ee  ddaallllee  ssttuuddeenntteessssee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

dd’’IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree““GGuugglliieellmmoo  MMaarrccoonnii””  dduurraannttee  llee  rreecceennttii  aasssseemmbblleeee  pprreeggrreessssee  hhaa  ffaavvoorriittoo  

uunnaa  aaddeegguuaattaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllaa  aauuttoonnoommaa  ccaappaacciittàà  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii..  

IInn  qquueessttoo  sseennssoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  vviivveerree  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  ddii  aattttiivviittàà  aa  ““ggeessttiioonnee  aauuttoonnoommaa””  vvaa  vviissttaa  ccoonn  

ffaavvoorree,,  iinn  uunnoo  ssppiirriittoo  ddii  ffiidduucciiaa,,  rreepprriimmeennddoo  llee  aapppprreennssiioonnii  ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aasssseemmbblleeee  

nneellll’’eeddiiffiicciioo  ddeellll’’iissttiittuuttoo,,  ssee  ppuurree  ccaarreennttee  nneeggllii  ssppaazzii..  

IIll  pprrooggrraammmmaa  ddii  aattttiivviittàà  aalltteerrnnaattiivvaa  ggeessttiittaa  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ssii  ssvvoollggeerràà  nneeii  ggiioorrnnii  1188,,  1199  ee  2200  

ddiicceemmbbrree  22001199..  

GGllii  ssttuuddeennttii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  dd’’IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““GGuugglliieellmmoo  MMaarrccoonnii””  ddii  NNoocceerraa  IInnffeerriioorree  hhaannnnoo  

ccoonnccoorrddaattoo  ddii  ddaarree  aattttuuaazziioonnee  aall  sseegguueennttee  pprrooggrraammmmaa  ddii  aattttiivviittàà  nneeii  ttrree  ggiioorrnnii  ddii  aattttiivviittàà  

aalltteerrnnaattiivvee::  

  

PPrreemmeessssaa  

••  LLee  aattttiivviittàà  pprrooggrraammmmaattee  vvoogglliioonnoo  eesssseerree  eesspprreessssiioonnee  ddeellll’’aauuttoonnoommiiaa  ddeellllaa  ccoommppoonneennttee  

ssttuuddeenntteessccaa  ddeellll’’iissttiittuuttoo..  

••  LLee  aattttiivviittàà  ccooiinnvvoollggoonnoo  aattttiivvaammeennttee  lloo  ssttuuddeennttee  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaannddoolloo,,  sseennssiibbiilliizzzzaannddoolloo  ee  

iinnffoorrmmaannddoolloo  ssuu  pprroobblleemmaattiicchhee  ddii  aattttuuaalliittàà,,  ccuullttuurraallii  ee  ssoocciiaallii..    

••  LLaa  ggeessttiioonnee  ddii  aattttiivviittàà  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  nnoonn  vvuuoollee  eesssseerree  mmoottiivvoo  ddii  ccoonnttrroovveerrssiiee  ffrraa  iill  

ssiisstteemmaa  ssccuuoollaa  ((DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo,,CCoollllaabboorraattoorrii,,  CCoorrppoo  DDoocceennttii,,  PPeerrssoonnaallee  AATTAA,,  eecccc..))  ee  ggllii  

ssttuuddeennttii,,  ii  qquuaallii  cchhiieeddoonnoo  iill  ssoosstteeggnnoo  ee  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ee  ddeeggllii  

iinnsseeggnnaannttii..  

••  IIll  rreeggoollaammeennttoo  dd’’iissttiittuuttoo  rriimmaannee  oovvvviiaammeennttee  vvaalliiddoo  iinn  ooggnnii  ssuuaa  ppaarrttee..  

••  ÈÈ  ddiirriittttoo  ddii  ooggnnii  ssttuuddeennttee  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  aattttiivviittàà  oorrggaanniizzzzaattee  ddaallll’’  OOrrggaannoo  SSttuuddeenntteessccoo  cchhee  

aavvrraannnnoo  lluuooggoo  nneeii  dduuee  ggiioorrnnii  pprreevviissttii..  

••  IInn  ccaassoo  ddii  ggrraavvee  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  rreeggoollaarree  ee  oorrddiinnaattoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ggeessttiittee  

aauuttoonnoommaammeennttee,,  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo,,  iinnffoorrmmaattoo  ll’’OOrrggaannoo  SSttuuddeenntteessccoo,,  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  

ssoossppeennddeerree  ooggnnii  iinniizziiaattiivvaa  rriipprriissttiinnaannddoo  iill  rreeggoollaarree  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

••  LL’’OOrrggaannoo  SSttuuddeenntteessccoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  aauuttoonnoommiiaa  èè  ccoommppoossttoo  ddaaii  

RRaapppprreesseennttaannttii  dd’’  IIssttiittuuttoo  ee  ddaa  aallttrrii  oottttoo  ssttuuddeennttii  ddaa  lloorroo  iinnddiiccaattii  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  ddooddiiccii  

ppeerrssoonnee..  

••  LL  ‘‘OOrrggaannoo  hhaa  iill  ccoommppiittoo  ddii  ccoooorrddiinnaarree  llee  iinniizziiaattiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  aauuttoonnoommiiaa..  

••  LL’’  OOrrggaannoo  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  rriiuunniirrssii  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ssee  nnee  pprreesseennttii  llaa  nneecceessssiittàà,,  ppuuòò  ccoonnvvooccaarree  

iinnccoonnttrrii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ccoonnssuullttaazziioonnee  ccoonn  ii  RRaapppprreesseennttaannttii  ddii  ccllaassssee  ee  nnoommiinnaarree  

ssttuuddeennttii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllee  aattttiivviittàà  iinntteeggrraattiivvee..  

••  LL’’OOrrggaannoo  ddii  VViiggiillaannzzaa::  èè  nnoommiinnaattoo  ddaallll’’oorrggaannoo  ssttuuddeenntteessccoo,,  ccoommppoossttoo  ddaa  rraaggaazzzzii  ee  rraaggaazzzzee  

cchhee  hhaannnnoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  mmaanntteenneerree  ll’’oorrddiinnee  ee  aaiiuuttaarree  ii  ggllii  ssttuuddeennttii  ccoooorrddiinnaattoorrii  dduurraannttee  llee  

aattttiivviittàà  iinntteeggrraattiivvee..  

••  LLee  aattttiivviittàà  ee  llee  iinniizziiaattiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  aauuttoonnoommiiaa  hhaannnnoo  iinniizziioo  ddaallllee  oorree  99..1155..  

••  ÈÈ  ffaaccoollttàà  ddii  ooggnnii  ssttuuddeennttee  dduurraannttee  llee  oorree  ddii  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  pprrooppoorrrree  aall  ddoocceennttee  aattttiivviittàà  

aalltteerrnnaattiivvee  qquuaallii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddeell  pprrooggrraammmmaa,,  rreeccuuppeerroo  ee  ppootteennzziiaammeennttoo,,  

eesseerrcciittaazziioonnii  ee  pprreeppaarraazziioonnee  aallllee  vveerriiffiicchhee  ddeell  pprrooggrraammmmaa..  

••  DDuurraannttee  llaa  pprriimmaa  oorraa,,  llee  lleezziioonnii  ssii  ssvvoollggoonnoo  rreeggoollaarrmmeennttee,,  vviieennee  ssvvoollttoo  ll’’  aappppeelllloo  nneellllee  ccllaassssii..  
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••  NNeellllee  oorree  sseegguueennttii  ggllii  ssttuuddeennttii  ssii  rriiuunniissccoonnoo  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree  aadd  aattttiivviittàà  aalltteerrnnaattiivvee  

oorrggaanniizzzzaattee  ddaallll’’OOrrggaannoo  SSttuuddeenntteessccoo..  CCoolloorroo  cchhee  nnoonn  iinntteennddaannoo  aaddeerriirree  aallllee  iinniizziiaattiivvee  

pprroosseegguuiirraannnnoo  rreeggoollaarrmmeennttee  llee  lleezziioonnii..  TTuuttttii  ggllii  ssttuuddeennttii  rriieennttrreerraannnnoo  nneellllee  rriissppeettttiivvee  ccllaassssii  

ppeerr  iill  ccoonnttrroo  aappppeelllloo  aallllee  oorree  1122::4455..  

••  GGrruuppppoo  ddii  ssttuuddiioo,,  ppuulliizziiaa  ddeeggllii  aammbbiieennttii  ssccoollaassttiiccii  ee  ddeell  ccoorrttiillee,,  aasssseemmbblleeee  ddii  ccllaassssee,,  ddiibbaattttiittii  

ssuu  tteemmaattiicchhee  ddii  rriilleevvaannttee  iinntteerreessssee,,  pprroodduuzziioonnee  ddii  ccaarrtteelllloonnii,,  ssttrriisscciioonnii,,  vvoollaannttiinnii,,  pprrooiieezziioonnee  

ddii  ffiillmm,,  ttoorrnneeii  ssppoorrttiivvii  ssoonnoo  aallccuunnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprrooppoossttee..  LLee  aattttiivviittàà  ssoopprraa  ssppeecciiffiiccaattee  

ssaarraannnnoo  aattttuuaabbiillii  ssoolloo  ccoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ddeell  DD..SS..  ee  ddeellllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeeii  ddoocceennttii..  

••  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ppuuòò  eesssseerree  iinntteeggrraattoo  ee  mmooddiiffiiccaattoo  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddaallll’’  OOrrggaannoo  

SSttuuddeenntteessccoo  ccoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  nneecceessssiittàà  ee  uurrggeennzzaa..  

••  GGllii  ssttuuddeennttii  ppeerr  ssvvoollggeerree  llee  aattttiivviittàà  eedd  ii  ccoorrssii  ddoovvrraannnnoo  rreeggiissttrraarrssii  ssuuggllii  aappppoossiittii  mmoodduullii  ee  

rriissppeettttaarree  ii  ttuurrnnii  ddii  pprreennoottaazziioonnee..  

••  NNeell  rriissppeettttoo  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  dd’’IIssttiittuuttoo  èè  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  llaasscciiaarree  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaa  ddeellll’’oorraarriioo  

pprreevviissttoo  ee  nnoonn  ssoonnoo  aauussppiiccaabbiillii  uusscciittee  aannttiicciippaattee  eedd  eennttrraattee  ppoossttiicciippaattee..  

••  TTuuttttii  ggllii  ssppaazzii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ggeessttiittee  iinn  aauuttoonnoommiiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  llaasscciiaattii  ppuulliittii  ee  iinn  

oorrddiinnee..  EEvveennttuuaallii  ddaannnnii  ssaarraannnnoo  aa  ccaarriiccoo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ee  ddeellllee  ssttuuddeenntteessssee  ddeell  ccoommiittaattoo  ddii  

oorrggaanniizzzzaattiivvoo..  

  

11°°GGiioorrnnaattaa  ((1188//1122//22001199))  

AAll  ttrriieennnniioo  
••  88::1155  AAppppeelllloo  iinn  ccllaassssee  ee  nnoorrmmaallee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

••  99::1155  IInniizziioo  aattttiivviittàà,,  ii  pprrooffeessssoorrii  ddoovvrraannnnoo  sseeggnnaallaarree  ssuull  rreeggiissttrroo  cchhii  ssii  rreecchheerràà  aallllee  

aattttiivviittàà  pprrooggrraammmmaattee  aauuttoonnoommaammeennttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ..  

••  CCoorrssoo  ddii  IIooEE  --  pprrooff..  RRuussssoo  iinn  aauullaa  11..1111  aall  pprriimmoo  ppiiaannoo  

    ((mmaaxx  2200  ppoossttii  --  ssoolloo  ccllaassssii  qquuaarrttee  eelleettttrrootteeccnniiccaa))..  

••  TToorrnneeoo  ddii  ppaallllaavvoolloo  ((  mmaaxx  77  ppeerrssoonnee  ppeerr  ccllaassssee))  ..  

••  TToorrnneeoo  ddii  PPiinngg  PPoonngg  ((mmaaxx  5500  ppoossttii  iinn  ttoottaallee))..  

••  CCoorrssoo  ddii  mmuussiiccaa  iinn  aauullaa  22..11  aall  sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  ((  mmaaxx  4400  ppoossttii))..    

••  PPrrooiieezziioonnee  ffiillmm    iinn  aauullaa  mmaaggnnaa  ((mmaaxx  110000  ppoossttii))..  

••  CCoorrssoo  ddii  ffoottooggrraaffiiaa  ddii  bbaassee  iinn  aauullaa  22..33  sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  ((mmaaxx  2255  ppoossttii))..  

••  1100::3300  IInntteerrvvaalllloo..  

••  1100::4455  FFiinnee  IInntteerrvvaalllloo..  

••  1122::4455  TTeerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà..  TTuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ttoorrnneerraannnnoo  nneellllee  ccllaassssii  ppeerr  iill  ccoonnttrroo  

aappppeelllloo,,  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  aauullee  ee  aassppeetttteerraannnnoo  iill  ssuuoonnoo  ddeellllaa  ccaammppaanneellllaa  ppeerr  

uusscciirree  ddaallll’’aauullaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

••  1133::0000  ffiinnee  lleezziioonnii..  

AAll  BBiieennnniioo  
••  88::1155  AAppppeelllloo  iinn  ccllaassssee  ee  nnoorrmmaallee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

••  99::1155  IInniizziioo  aattttiivviittàà,,  ii  pprrooffeessssoorrii  ddoovvrraannnnoo  sseeggnnaallaarree  ssuull  rreeggiissttrroo  cchhii  ssii  rreecchheerràà  aallllee  

aattttiivviittàà  pprrooggrraammmmaattee  aauuttoonnoommaammeennttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ..  

••  CCoorrssoo  ddii  mmuussiiccaa  iinn  uunn’’aauullaa  ddaa  iinnddiiccaarree  ((mmaaxx  3300  ppoossttii))..  

••  TToorrnneeoo  ddii  ppaallllaavvoolloo  ((ssoolloo  ccoonn  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteeoo  aaddeegguuaattee,,  mmaaxx  77  ppeerrssoonnee  ppeerr  

ccllaassssee))  ..  

••  TToorrnneeoo  ddii  PPiinngg  PPoonngg  ((mmaaxx  6644  ppoossttii))..  

••  PPrrooiieezziioonnee  ffiillmm    iinn  aauullaa  22AA  ((mmaaxx  3300  ppoossttii))..  

••  1100::3300  IInntteerrvvaalllloo..  

••  1100::4455  FFiinnee  IInntteerrvvaalllloo..  
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••  1122::4455  TTeerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà..  TTuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ttoorrnneerraannnnoo  nneellllee  ccllaassssii  ppeerr  iill  ccoonnttrroo  

aappppeelllloo,,  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  aauullee  ee  aassppeetttteerraannnnoo  iill  ssuuoonnoo  ddeellllaa  ccaammppaanneellllaa  ppeerr  

uusscciirree  ddaallll’’aauullaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

••  1133::0000  ffiinnee  lleezziioonnii..  

22°°GGiioorrnnaattaa((1199//1122//22001199))  

AAll  ttrriieennnniioo  
••  88::1155  AAppppeelllloo  iinn  ccllaassssee  ee  nnoorrmmaallee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

••  99::1155  IInniizziioo  aattttiivviittàà,,  ii  pprrooffeessssoorrii  ddoovvrraannnnoo  sseeggnnaallaarree  ssuull  rreeggiissttrroo  cchhii  ssii  rreecchheerràà  aallllee  

aattttiivviittàà  pprrooggrraammmmaattee  aauuttoonnoommaammeennttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ..  

••  TToorrnneeoo  ddii  ppaallllaavvoolloo  ((  mmaaxx  77  ppeerrssoonnee  ppeerr  ccllaassssee))    

••  TToorrnneeoo  ddii  PPiinngg  PPoonngg  ((mmaaxx  5500  ppoossttii))  

••  PPrrooiieezziioonnee  ffiillmm    iinn  aauullaa  mmaaggnnaa  ((mmaaxx  110000  ppoossttii))..  

••  CCoorrssoo  ddii  mmuussiiccaa  iinn  aauullaa  11..11  ((mmaaxx  3300  ppoossttii))..  

••  CCoorrssoo  ddii  VViiddeeoommaakkiinngg  ee  FFoottooggrraaffiiaa  iinn  aauullaa  22..33  sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  ((mmaaxx  2222  ppoossttii))..  

••  CCoorrssoo  ddii  RRoobboottiiccaa  iinn  aauullaa  22..66  aall  sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  ((  mmaaxx  2222  ppoossttii))..  

••  1100::3300  IInntteerrvvaalllloo..  

••  1100::4455  FFiinnee  IInntteerrvvaalllloo..  

••  1122::4455  TTeerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà..  TTuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ttoorrnneerraannnnoo  nneellllee  ccllaassssii  ppeerr  iill  ccoonnttrroo  

aappppeelllloo,,  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  aauullee  ee  aassppeetttteerraannnnoo  iill  ssuuoonnoo  ddeellllaa  ccaammppaanneellllaa  ppeerr  

uusscciirree  ddaallll’’aauullaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

••  1133::0000  ffiinnee  lleezziioonnii..  

  

          AAll  BBiieennnniioo  
••  88..1155  AAppppeelllloo  iinn  ccllaassssee  ee  nnoorrmmaallee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

••  99..1155  IInniizziioo  AAttttiivviittàà,,  ii  pprrooffeessssoorrii  ddoovvrraannnnoo  sseeggnnaallaarree  ssuull  rreeggiissttrroo  cchhii  ssii  rreecchheerràà  aallllee  

aattttiivviittàà  pprrooggrraammmmaattee  aauuttoonnoommaammeennttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ..  

••  CCoorrssoo  mmuussiiccaallee    iinn  uunn  ‘‘aauullaa  pprreessttaabbiilliittaa  ((mmaaxx  3300  ppoossttii))  

••  TToorrnneeoo  ddii  ppaallllaavvoolloo  ((ccoonn  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteeoo  ooppppoorrttuunnee,,mmaaxx  77  ppeerrssoonnee  ppeerr  ccllaassssee))    

••  TToorrnneeoo  ddii  PPiinngg  PPoonngg..  ((mmaaxx  6644  ppoossttii))  

••  PPrrooiieezziioonnee  ffiillmm    iinn  aauullaa  22AA  ((mmaaxx  3300  ppoossttii))..  

••  1100::3300  IInntteerrvvaalllloo  ..  

••  1100::4455  FFiinnee  IInntteerrvvaalllloo..  

••  1122::4455  TTeerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà..  TTuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ttoorrnneerraannnnoo  nneellllee  ccllaassssii  ppeerr  iill  ccoonnttrroo  

aappppeelllloo,,  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  aauullee  ee  aassppeetttteerraannnnoo  iill  ssuuoonnoo  ddeellllaa  ccaammppaanneellllaa  ppeerr  

uusscciirree  ddaallll’’aauullaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

••  1133::0000  ffiinnee  lleezziioonnii..  

33°°GGiioorrnnaattaa  ((2200//1122//22001199))  
••  88..1155  AAppppeelllloo  iinn  ccllaassssee  ee  nnoorrmmaallee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

••  99..1155  IInniizziioo  AAttttiivviittàà,,  ii  pprrooffeessssoorrii  ddoovvrraannnnoo  sseeggnnaallaarree  ssuull  rreeggiissttrroo  cchhii  ssii  rreecchheerràà  aallllee  

aattttiivviittàà  pprrooggrraammmmaattee  aauuttoonnoommaammeennttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ..  

    SSiiaa  ppeerr  iill  ttrriieennnniioo  cchhee  ppeerr  iill  bbiieennnniioo,,  iill  ggiioorrnnoo  2200//1122//22001199,,  

    SSii  ssvvoollggeerraannnnoo  llee  ffiinnaallii  ddeeii  rriissppeettttiivvii  ttoorrnneeii::  

••  IInniizziioo  99::1155  --  FFiinnee  1100::1155  

••  FFIINNAALLEE  TTOORRNNEEOO  PPAALLLLAAVVOOLLOO  

••  IInniizziioo  99::1155  --  FFiinnee  1100::0000  

••  FFIINNAALLEE  TTOORRNNEEOO  PPIINNGG  PPOONNGG  

••  AAllllaa  ccoonncclluussiioonnee    ttoorrnneeii  ee  ffiinnoo  aallllee  oorree  1122::1155    ggllii  ssttuuddeennttii  ppoottrraannnnoo  ffeesstteeggggiiaarree,,  

nneellll’’aauullaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  ll’’iinniizziioo  ddeellllee  ffeessttiivviittàà  nnaattaalliizziiee,,  ggaarraanntteennddoo  llaa  ppuulliizziiaa  ee  llaa  

ddiiffffeerreennzzaazziioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  pprrooddoottttii  iinn  aappppoossiittii  ccoonntteenniittoorrii..  
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••  EEnnttrroo  llee  1122::4455  ttuuttttee  llee  aauullee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ppuulliittee  ee  iinn  oorrddiinnee..  

••  1122::4455  TTeerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà..  DDooppoo  iill  ccoonnttrroo  aappppeelllloo  ee  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  aauullee  ggllii  

aalluunnnnii  aassppeetttteerraannnnoo  iill  ssuuoonnoo  ddeellllaa  ccaammppaanneellllaa  ppeerr  uusscciirree  ddaallll’’aauullaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

••  1133::0000  ffiinnee  lleezziioonnii..  

LLaa  sseettttiimmaannaa  aalltteerrnnaattiivvaa  tteerrmmiinneerràà  iill  2200//1122//22001199..  

  

            IInn  FFeeddee..  

            II  RRaapppprreesseennttaannttii  dd’’IIssttiittuuttoo  

  

            UUMMBBEERRTTOO  PPEETTRROOSSIINNOO  

            GGIIUUSSEEPPPPEE  PPIIOO  CCIIRROOTTAA  

            MMAARRCCOO  CCOONNTTUURRSSII  

            AALLFFOONNSSOO  GGIIOORRGGIIOO  




