SORTIDES I ACTIVITATS DE SISÈ CURS 17-18
ACTIVITAT, LLOC, DIA
CAN PUTXET
13/10
TIBIENGLISH
16/10
CASTANYADA
31/10
DOM BOSCO
31/01
CARNESTOLTES
09/02
G.U. MOBILITAT SEGURA
21/02
LES MATEMÀTIQUES I ELS
ROMANS
12/03
FRANKENSTEIN
19/03

TALLER, IMPROVISA
Dijous 22/03
Div 23/03
MARIA MAZZARELLO
11/05
MARIA AUXILIADORA
Platja
24/05
COLÒNIES: ALBATROS
Llafranc (Girona) 13/14/15
juny
COMIAT SISÈ
21/06 Dijous
MARINE LAND
Dia A CONCRETAR

OBJECTIU
Conviure i potenciar l’amistat entre nens/es i
mestres del cicle. Celebrar l’inici del curs tot fent
activitats lúdiques.
Fer servir la imaginació per construir i crear
històries (amb material Lego) utilitzant la llengua
anglesa
Celebrar la festa tradicional de la castanyada
Celebrar la festa de Dom Bosco amb activitats
lúdiques.
Gaudir de la festa tradicional de carnestoltes
Aprendre a fer servir els enginys mecànics i
elèctrics de forma segura
Visitar el legat romà de Tarragona tot fent diferents
càlculs matemàtics. (hora de trobada 10h30 al
passeig de les palmeres amb la rambla vella)
Gaudir d’un espectacle en llengua anglesa, tot
posant en pràctica l’aprés.
Identificar els elements per crear música moderna i les
diferències respecte la creació de música clàssica.
Improvisar i experimentar amb instruments i tècniques
del llenguatge musical modern per crear una peça de
música en grup. Valorar la creativitat mitjançant la
improvisació musical.

Celebrar el dia de Mª Mazzarello.
Participar tota l´escola en una Jornada lúdicoesportiva (Estadi municipal Joan Serrahima).
Celebrar el dia de Mª Auxiliadora.
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
Festa de comiat als alumnes i les famílies de sisè.
Gaudir d’una última jornada de convivència al parc
aquàtic Marine land.

TEMPS I
TRANSPORT
Tot el dia
-Autocar Tot el dia
Autocar
Tarda
Escola
Tot el dia
Escola
Tarda
Escola
Matí
Escola
Tot el dia
Autocar
Tarda Aprox
15H30
Escola

Matí
10h00
caminant
Tot el dia
Caminant

Metro

3 dies
-autocarTarda
Escola
Tot el dia
Autocar

