SORTIDES I ACTIVITATS DE PRIMER CURS 17-18
ACTIVITAT, LLOC, DIA
(casa El Putxet)
13 de octubre

OBJECTIU

TEMPS I
TRANSPORT

Conviure i potenciar l’amistat entre nens
i nenes i mestres de tota l’escola.
Celebrar l’inici del curs tot fent activitats
lúdiques.

Tot el dia
-Autocar -

GUARDIA URBANA
17/11

Joc dels peixos i els taurons

Mati
1rA 11-12h
1rB 12-13h

CASTANYADA
31 octubre
SORTIDA DE TARDOR
Dx 8 Novembre

Celebrar la festa tradicional de la
castanyada
Observar i viure els canvis de la Natura
Gaudir del paisatge i les sensacions
Potenciar la socialització entre el cicle.
Celebrar la festa de Don Bosco

Tarda
(a l’escola)
Tot el dia
-autocar-

DON BOSCO
31 gener
CARNESTOLTES
9 Febrer
CONCERT: ACABA’T LA
SOPA
Caixaforum
19 febrer

Teatre en anglès
16 març
SORTIDA DE
PRIMAVERA
Dv 23 de Març
SANT JORDI
23 Abril
MARIA MAZZARELLO
Divendres 11 de Maig
MARIA AUXILIADORA
24 Maig
COLÒNIES CASAL SANT
VICENÇ
(Arenys de Mar) 11/12/13
juny

Gaudir de la festa tradicional de
carnestoltes
1. Entendre les possibilitats de la creació
musical i la dansa per explicar històries.

Tot el dia (a
l’escola)
Tarda
19 febrer
11:30

2. Desenvolupar la imaginació i la
creativitat a partir de les possibilitats de la
música, el gest i el moviment.
3. Gaudir de les experiències i creacions
artístiques com a font d'enriquiment
personal i social.
Gaudir d’una obra de teatre en llengua
anglesa
“little red riding hood”
CRAM
-Un Animal a la platja (1r)- protegim els taurons (2n)Gaudir de la festa tradicional del patró de
Catalunya. Celebrar un jocs lingüístics

Escola, tarda
15:30

SERRAHIMA

Tot el dia

SORTIDA AL POBLE ESPANYOL.
-Cultura i tradicions-

Tot el dia

Fomentar la descoberta i el respecte de
l’entorn marí, gaudint d’activitats lúdiques,
didàctiques i convivint amb intensitat amb
els companys d’estada i amb els monitors.

3 dies

Tot el dia
Tot el dia

