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SORTIDES I TALLERS  
 

 

Sortides 

Sortida Lloc Valor pedagògic 

Tocats per l'OBC 

(Auditori de 
Barcelona) 

+ 

Visita a la Pedrera  

30 de novembre 

Barcelona Aproximar la música, en els seus diferents estils i 

gèneres, a la vegada que facilitar l’observació en 

directe dels instruments musicals i de la seva 

interpretació. 

Conèixer un dels edificis més representatius d’Antoni 

Gaudí a través d’un recorregut pels espais d’aquest 

edifici (façanes, patis interiors, pis modernista, golfes i 

terrat). 

 Celebració de la 

Castanyada 

31 d’octubre 

Les pistes Conèixer i valorar les nostres tradicions, enfortir els llaços 

entre els alumnes i el sentiment d’escola. 

“Mare Ràfols” 

6 de novembre  

Molí d’en Rovira  A partir de la celebració del naixement de la Mare 

Ràfols, l’alumnat aprofundirà en els valors que van 

caracteritzar la seva vida. 

Cosmocaixa 

23 de març 

Barcelona Apropar a l’alumnat a la Ciència mitjançant la 

realització de dos tallers i la visita al Museu. 

 Esports nàutics 

8  de juny  

Sitges Practicar esports nàutics que representen una opció 

esportiva poc usual, tot desenvolupant activitats físico-

esportives. 
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Tallers/xerrades 

ACTIVITAT DIA HORA Organitza 

Exposició “Presentació nou 

equipament juvenil #fejvila 

29 de setembre 

 

pati Ajuntament de 

Vilafranca 

Parc de trànsit 

 

2 d’octubre 15:30 a 

16:30 

Servei de Trànsit de la 

Generalitat 

Assetjament entre iguals 27 d’octubre 8:30 

a10:30 

l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès 

Flipart 15 de novembre 11:00 Diputació de Barcelona 

Xerrada informativa “La 

Marató” dedicada a les 

malalties infeccioses 

24 de novembre 9:30-

10:30 

Fundació La Marató 

Alimentació i activitat física  18 gener  15:00 a 

17:00 

Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès 

Fem  paper 23 de febrer de 8:30 a 

10:30h 

Servei d’Educació 

Ambiental 
Mancomunitat 

Penedès-Garraf 

Sherlock Holmes 5 de d’abril 11:30 
 

Cal Bolet 

La Terra es fon  28 de març 8:30 a 

10:30 

Servei d’Educació 

Ambiental 
Mancomunitat 
Penedès-Garraf 

Parc de la riera 20 d’abril 

 

8:30_10:30 Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès, 

Servei de Medi Ambient 

i Quatre Passes –serveis 

ambientals-. 

Visita a les caves Castell de 

Peralada  

Dimarts 12 de juny  matí Crèdit de síntesi 
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