SORTIDES I ACTIVITATS DE CINQUÈ CURS 17-18
ACTIVITAT, LLOC, DIA
PRELUDI, SAMBA I SWING
Dimarts 3 /10
Dimecres 4/10
A les 10h00

Sortida inici curs
Can Putxet
13 d’octubre
TIBIENGLISH 16/10
CASTANYADA 31/10
PARC DE RECERCA
BIOMÈDICA DE
BARCELONA 16/11
DOM BOSCO
31/01
G.U. PARC INFANTIL DE
TRÀNSIT 06/02
CARNESTOLTES
09/02
MATEMÀTIQUES A
L'EIXAMPLE 05/03
FRANKESTEIN
19/03
PARC ARQUEOLÒGIC DE
GAVÀ
17/04
MARIA MAZZARELLO
11/05
MARIA AUXILIADORA
Platja
24/05
COLÒNIES: ALBATROS
Llafranc (Girona) 13/14/15
juny

OBJECTIU
Fer servir elements i eines bàsiques per a la
composició musical. Identificar i interpretar els
diferents testimonis i les influències entre estils
musicals. Valorar la importància de les experiències
i les creacions culturals com a font d'enriquiment
personal i social.
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.

Fer servir la imaginació per construir i crear
històries (amb material Lego) utilitzant la llengua
anglesa
Celebrar la festa tradicional de la castanyada
Conèixer de forma general el funcionament d´ un
centre d´investigació biomèdica.
Conèixer i valorar algunes de les tasques que pot
realitzar un científic.
Celebrar la festa de Dom Bosco amb activitats
lúdiques.
Fer pràctiques de circulació amb bicicletes en un
circuit urbà.
Gaudir de la festa tradicional de carnestoltes
Valorar el caràcter instrumental de la matemàtica a
la realitat. Utilitzar tècniques matemàtiques per
interpretar I avaluar la informació de l´entorn.
Gaudir d’un espectacle en llengua anglesa, tot
posant en pràctica l’aprés.
Conèixer com vivia l’home prehistòric visitant el
parc arqueològic. Visitar les mines, i visitar
l’exposició permanent Realitzar un taller de
elaboració de joies neolítiques
Celebrar el dia de Mª Mazzarello.
Participar d’una Jornada lúdica i esportiva (Estadi
municipal Joan Serrahima). tota l’escola
Celebrar el dia de Mª Auxiliadora
Participar en activitats lúdiques i recreatives amb
tots els companys/es de cicle
Gaudir de la convivència tot aprofitant per fer
esport en un entorn de platja

TEMPS I
TRANSPORT
Matí
10h00
caminant

Tot el dia
-Autocar –
Tot el dia
Autocar???
Tarda
10h a 13h
Mirar si es tot el
dia
Metro
Tot el dia
Escola
Matí
Autobús
Tarda
Escola
Matí
Metro
Tarda
Escola
Tot el dia
-Autocar-

Tot el dia

caminant
Tot el dia
Metro
3 dies
-autocar-

