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SORTIDES I TALLERS

Sortides CICLE INICIAL

Data i lloc

VINCULACIÓ
ÀREA CURRICULAR

Objectius didàctics

“Busca el teu
camí”
La Granja
(Santa Maria de
Palautordera )
10 d’octubre

Coneixement del Medi
Natural, Social i cultural
Expressió Plàstica
Educació en valors
Educació Emocional
Educació Física

- Apropar l’alumnat a la realitat d’allò que aprèn
al centre.
- Entrenar habilitats.
- Saber resoldre reptes fent ús de la creativitat.
- Fer ús de l’autonomia.
- Entrenar la capacitat de buscar recursos i de
passar a l’acció per adonar-nos de tot el que som
capaços de fer.

“Mare Ràfols”
Molí d’en Rovira
6 de novembre

Coneixement del Medi
Expressió Plàstica
Educació en Valors

- A partir de la celebració del naixement de la
Mare Ràfols, l’alumnat aprofundirà en els valors
que van caracteritzar la seva vida.

“Colònies La
Marinada”
Cambrils
26-28 de febrer

Coneixement del Medi
Natural, Social i Cultural
Expressió artística: Plàstica
Educació en Valors
Educació Emocional

- Descobrir el litoral sorrenc de la costa daurada.
- Conèixer les característiques d’animals marins
vertebrats i invertebrats.
- Aprendre a ballar danses d’arreu del món.
- Conèixer el port pesquer de Cambrils.
- Aprendre i valorar les eines de les diferents
modalitats de pesca marina.
- Descoberta de tresors de la platja.

Teatre
“Georgina & the
Dragon”
Teatre Cal Bolet
Vilafranca
3 de maig

Llengua estrangera:
Anglès
Coneixement del Medi
Social i Cultural

- Reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa.
- Tenir accés espontani a la comunicació parlada
en un context interactiu.
- Veure la funcionalitat de l’ús de la llengua
anglesa.
-

“Treballem per
projectes”
Taller al Zoo
Barcelona
7 de juny

Coneixement del Medi
Natural, Social i Cultural
E. Física
Llengua
Educació en Valors

EDUCAR: compromís i repte

-

Reconeixement d’aspectes perceptibles dels
animals: diferència de grandària i forma del que
han escollit els nostres alumnes amb altres
animals.
Identificació de les diferents parts del cos de
l’animal i les funcions que acompleixen.
Comprensió del concepte d’animal salvatge.
Distingir com es desplaça l’animal.
Reconèixer els aliments adequats a cada animal
triat pel grup.
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Tallers/xerrades
Sortida a la fira musical. Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Sortida diada de Sant Jordi a veure les parades.
Xerrada-taller “Estima les teves dents” Organitza: Ajuntament Vilafranca del Penedès
Talles “fem paper reciclat” Organitza: Mancomunitat Penedès-Garraf
Visita a l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Sortida a una vinya de Sant Pau.
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