
RELACIÓ DE SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES NIVELL: CURS 2017-18

DATA DURADA LLOC OBJECTIUS
11-10-17 Matí Centre de Tractament de residus del

Vallès.
Conscienciar sobre la necessitat del reciclatge.

31-10-17 Matí Parc de les Morisques. Celebrar la Castanyada.
Convivència dels alumnes del Cicle Superior.

08-11-17 Tot el dia Museu Picasso Observar unes obres determinades de les diferents etapes del
pintor. (S’aprofitarà la sortida per realitzar una visita a Santa
Maria del Mar per observar les característiques del Gòtic).

Novembre Matí Escola (Taller de percussió) Conèixer diversos instruments africans i treballar diferents
ritmes.

7-11-17 Matí Escola (Xerrada Internet Segura) Que els menors facin un ús adient i segur de la xarxa Internet.
Alertar i conscienciar de les activitats il·lícites en les quals els
menors poden incórrer o ser víctimes.

Desembre Matí Escola Assaig i Concert de Nadal
8-2-18 Matí Parc de les Morisques Celebrar el Dijous Gras.

Convivència dels alumnes del Cicle superior.
28-2-18 Tot el dia Museu Molí paperer de Capellades Conèixer com es produïa antigament el paper.

Aprendre a fer paper (taller).
15-3-18 Matí Patronal (Sortida musical) Gaudir d’un espectacle musical “In crescendo”.

23-3-18 Tot el dia Escola (English day) English day. Realització de diferents activitats.

SEGON
TRIMESTRE
(A concretar)

Tot el dia Montseny Conèixer el Parc natural del Montseny.

5-4-18 Tot el dia Museu d’Història de Catalunya Conèixer l’habitatge i la vida quotidiana al llarg del temps.

9-4-18 Matí La Sala (Sabadell) Gaudir d’una obra de teatre. “Amour”.

13-4-18 Matí  o tarda Escola Veure una obra de Teatre musical en anglès.

ABRIL (A
determinar)

A determinar A determinar Sortida / Taller relacionat amb el projecte interdisciplinari de
l’escola.

Del 21 al 24 de
maig del 2018

Tot el dia Roses (Cala Montjoi) Conviure i practicar diferents esports. (Colònies)

5-6-18 (6.A)
12-6-18 (6.B)

Matí Escola (Taller d’egagròpiles) Reproduir l’esquelet d’una animal a partir de les restes d’un
animal.

Juny (a
determinar)

Matí Trobada esportiva Gaudir de l’esport i interactuar amb la resta d’alumnes de sisè
del municipi.


