SORTIDES I FESTIVITATS. CURS 18-19
Quan

Qui

On

Amb l’objectiu de... (Perquè)

Com

Dv 21/09

Tota l’escola

Can Putxet

Conviure i potenciar l’amistat entre alumnes i
mestres de l’escola fent activitats esportives i a
l’aire lliure.

Autocars

1A

Bombers

Conèixer el cos de bombers de primera mà
valorant la necessitat dels serveis públics.

Metro

CS

Canal Olímpic

Potenciar la bona convivència mitjançant
activitats físiques i esportives.

Autocar

1B

Bombers

Conèixer el cos de bombers de primera mà
valorant la necessitat dels serveis públics.

Metro

4A

CaixaForum.

Caminant

Preludi, samba i
swing

Utilitzar elements i eines bàsiques per a la
composició musical i valorar la importància de
les experiències i les creacions culturals com a
font d’enriquiment personal.

Parc Polivalent
Francesc Macià
Malgrat de mar

Identificar en un entorn natural màquines
simples i experimentar la seva utilitat afavorint
la cohesió grupal.

Autocar

Tot el dia
Dc 03/10
matí
Dll 8/10
Tot el dia
Dc 10/10
Tot el dia
Dll 15/10
Matí
Dj 18/10
Tot el dia

3r

Dv 26/10

CI

El bosc dels sentitsSabadell

Conèixer les característiques bàsiques dels
ecosistemes forestals mediterranis mitjançant
el descobriment sensorial.

Autocar

4t B

CaixaForum. Preludi,
samba i swing

Utilitzar elements i eines bàsiques per a la
composició musical i valorar la importància de
les experiències i les creacions culturals com a
font d’enriquiment personal.

Caminant

Tota l’escola

La Castanyada a
l’escola.

Celebrar la festa tradicional de la castanyada
compartint amb tots els membres de la
comunitat educativa un ambient festiu i
popular.

Escola

Tot el dia

Dll 29/10
Matí

Dt 31/10
Tarda

1a Mostra De dansa
popular
Dv 30/11

1r, 2n, 3r i 4t

Educació vial.
Guardia urbana

Aprendre i sensibilitzar-nos de la importància
de l’educació vial a partir del joc.

Escola

4t

Aquarium

Classificar i conèixer animals invertebras a
través de l’experimentació amb animals marins
i Promoure el respecte cap al medi.

Metro

6è

Educació vial.
Guardia Urbana

Aprendre i sensibilitzar-nos de la importància
de l’educació vial a partir del joc.

Escola

matí
Dc 3/12
Tot el dia

Dc 12/12
matí

Quan

Qui

On

Amb l’objectiu de... (Perquè)

31 Gener

Tots els cursos

A l’escola

Celebrar el dia de Sant Joan Bosco amb activitats
lúdiques i tots els alumnes de l’escola

1r Curs

Caixafòrum: Una
Festa a la cuina

Experimentar amb elements bàsics del llenguatge
musical per comprendre els conceptes musicals:
Timbre, intensitat, altura i ritme.

A peu

13 Febrer

5è curs

Eixample

Utilitzar tècniques matemàtiques per interpretar i
avaluar la informació de l’entorn extraient les
nostres pròpies conclusions sobre l’aplicació de les
matemàtiques.

A peu

1 Març

Tota l’escola

A l’escola:
Carnaval

Celebrar la festa del Carnaval afavorint l’intercanvi
entre cursos en un ambient festiu

4t curs

MCTC Terrassa

Conèixer el cos humà i les interaccions entre els
diferents sistemes per tal de consolidar els
aprenentatges assolits.

5è curs

A l’escola

Treasure Island. Assistir com a públic en una obra
de teatre en anglès.

6è curs A

Caixaforum:
Improvisació

Identificar els elements per crear música moderna
i les diferencies respecte la creació de música
clàssica.

3r Curs

A l’escola

Georgina and the Dragon: Gaudir d’un espectacle
en llengua anglesa posant en pràctica l’anglès

Tot el dia
8 Febrer
Matí

Tarda

8 Març
Tot el dia
12 Març
Tarda
13 Març
Matí

14 Març
Tarda

Com

FGC

A peu

20 Març

6è curs B

Caixaforum:
Improvisació

Identificar els elements per crear música moderna
i les diferencies respecte la creació de música
clàssica.

A peu

3r Curs

Caixaforum:
Teranga. Músics
del Senegal

Conèixer músiques d’altres cultures per a
comprendre i valorar el nostre món entenent la
diversitat de tradicions com a font d’enriquiment.

A peu

4t Curs

A l’escola: Guardia
Urbana

Reconèixer els camins més segurs per venir a
l’escola amb activitats lúdiques.

2n Curs

Palau Sant Jordi:
DANSA ARA

Gaudir de la dansa contemporània en gran grup en
una creació corporal conjuntament amb alumnes
de tot Catalunya.

A peu

3r curs

FIGUERES:
Museu Dalí

Conèixer de primera mà l’obra de Dalí al seu
Museu.

Autocar

4t curs

Endesa

Treballar i conèixer l’energia i el magnetisme

Metro

5è curs

Parc arqueològic
de Gavà

Conèixer com vivia l’home prehistòric visitant el
parc arqueològic, les mines i l’exposició
permanent. Realitzar un taller d’elaboració de
joies.

Autocar

1r curs

Poble espanyol

Conèixer les tradicions dels oficis i realitzar tallers
d’aquests.

Caminant

Tota l’escola

A l’escola

Celebrar la festivitat de Sant Jordi a partir
d’activitats lúdiques, lingüístiques i artístiques.

Matí
22 Març
Matí
29 Març
Matí
2 Abril
Tot el dia
4 Abril
Tot el dia
8 Abril
Tot el dia
9 Abril
Tot el dia
11 Abril
Tot el dia
23 Abril
Tot el dia

25 Abril

6è Curs

Empúries

Conèixer la vida quotidiana de la civilització grega i
aprendre a situar-la dins el seu context històric.

13 Maig

Tota l’escola

A l’escola i altres.
Maria Mazzarello

Celebrar conjuntament amb alumnes d’altres
escoles la festa de la nostra patrona.

Cicle Inicial

Gnomo Park

Conviure amb els companys del cicle realitzant
activitats lúdiques en motiu del dia de Maria
Auxiliadora.

Cicle Mitjà

Futbol Golf

Conviure amb els companys del cicle realitzant
activitats lúdiques i esportives en motiu del dia de
Maria Auxiliadora.

Tot el dia
24 Maig
Tot el dia
24 Maig
Tot el dia
24 Maig

Santa Susana
Cicle Superior

Platja del Bogatell

Conviure i realitzar activitats lúdiques a la platja
amb tots els companys del cicle en motiu del dia de
Maria Auxiliadora.

Pendent de
confirmar

6è Curs

Marineland

Excursió lúdica de final d’etapa.

12, 13, 14 Juny

Tota l’escola

Colònies:

Gaudir de la convivència amb tots els companys i
mestres del cicle anant de colònies conjuntament.

Tot el dia

CI: Salou
CM: El Pinatar
CS: Eurostage
Caldetes

Autocar

Autocar

