SORTIDES I ACTIVITATS DE QUART CURS 17-18
ACTIVITAT, LLOC, DIA

OBJECTIU

TEMPS I
TRANSPORT
Tot el dia
-Autocar –

Sortida inici curs
Can Putxet
13 d’octubre

Conviure i potenciar l’amistat entre nens i nenes i
mestres de l’escola.
Celebrar l’inici del curs tot fent activitats esportives en
un entorn natural.

Espai xocolata
Simón Coll
Dilluns 30 0ctubre
CASTANYADA
31 Octubre
GU “Itinerari segur”
Div 3 novembre 4A
Div 17 novembre 4B

Conèixer la història, la cultura i els valors de la
xocolata, el seu procés d’elaboració i varietats
d’una manera amena i interactiva.
Celebrar la festa tradicional de la castanyada

Tot el dia
autocar

Reconèixer els camins més segurs per venir a
l’escola

Matí
Escola

Activitat: avantpassats i Déus: un món més enllà de
la realitat: Aprofundir en les cultures del món. Serà
l’eix de diferents activitats del curs.
Valorar les característiques comunes de l’ésser humà
arreu del món i alhora la seva diversitat de cultures,
creences i rituals.

Tot el dia
Metro

Museu de les cultures del
món
15 desembre
DOM BOSCO
31 Gener
CARNESTOLTES
9 febrer
TARZAN
ENGLISH THEATRE
21 març
Bosc urbà
23 de març
SANT JORDI
23 Abril
Caixa Fòrum (Música)
Espectacle, Els
Moussakis: músiques
dels Balcans
25 Abril
Museu Picasso
A CONCRETAR
MARIA MAZZARELLO
SERRAHIMA
11 de Maig

Tota l’escola

Celebrar la festa de Dom Bosco amb activitats
lúdiques
Gaudir de la festa tradicional de carnestoltes
Gaudir d’un espectacle en llengua anglesa, tot
posant en pràctica l’aprés
.
Gaudir De la festa tradicional del patró de
Catalunya
Conèixer la riquesa musical de la península dels
Balcans i la seva història com a zona de pas de
pobles d’arreu del món.
Reflexionar sobre el procés de creació musical a
través de la combinació de ritmes i melodies.
Gaudir de les experiències i creacions artístiques com
a font d’enriquiment personal i social

Aprofundir en la vida i obra de l’artista treballat
durant el curs.
Celebrar el dia de Mª Mazzarello amb una sortida
conjunta amb total l’escola utilitzant l’esport com a
fil conductor.

MARIA AUXILIADORA
Celebrar el dia de Mª Auxiliadora .
Cultura Itinerant Montserrat
24 de Maig
Gaudir de la convivència tot aprofitant
COLÒNIES Can Font
esport en un entorn natural
(Brunyola)

13,14 i 15 juny

Tarda

-CaminantTot el dia
a l'escola
Tarda
a l'escola
Tarda a
l’escola
Tot el dia
Metro
Matí
-Caminant

Tot el dia
-AutocarTot el dia
caminant

Tot el dia
autocar
per fer 3 dies
-Autocar-

