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SORTIDES I TALLERS 
 

Sortides 

Data i lloc Objectius didàctics 

MARE RÀFOLS 
6 de novembre 

Aprofundir en els valors que van caracteritzar la vida de la Mare Ràfols. 

CRARC (Centre de Recuperació 
d'Amfibis i Rèptils de Catalunya) + 

CAVES CODORNIU 

(Masquefa i Sant Sadurní 
d’Anoia) 

9 de novembre 

Conèixer el protocol que es segueix en la recuperació dels rèptils i amfibis 
i conèixer les seves característiques.  
Conèixer el procés d’elaboració dels caves. 

 Visitar l’edifici modernista de les caves i les instal·lacions.   

TEATRE EN ANGLÈS “TOMMY AND 
THE TALENT THIEF” 

(Vilafranca) 

6 de març 

Reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa. 
Tenir accés espontani a la comunicació parlada en un context 

interactiu. 

Veure la funcionalitat de la llengua. 

VISITA I TALLER A LA MUNTANYA 

DE SAL DE CARDONA 

(Cardona) 

14 de març 

Experimentar amb diferents tallers amb la sal. 
 Visitar la muntanya màgica de sal i el seu entorn. 

ESPECTACLE DANSA 
CONTEMPORÀNIA “GET LIVE” 

(Auditori de Vilafranca) 

4 d’abril 

Viure una experiència musical diferent en directe amb la oportunitat de 

participar-hi activament. 
Conèixer la dansa contemporània. 

COLÒNIES A “EL COMPANY”  

(Vilanova de Sau) 

11, 12 i 13 d’abril 

Promoure un apropament i una interpretació del medi natural i social 
de les Guilleries en un sentit global. (aspectes històrics, socials, 
ambientals...). 

Potenciar la descoberta dels éssers vius, fets i fenòmens de l’entorn. 

CATALUNYA EN MINIATURA 

(Torrelles de Llobregat) 

19 de juny 

 

Conèixer els llocs més emblemàtics de Catalunya passejant a 
l’exposició de maquetes. 

Gaudir i experimentar el circuit d’aventura vertical. 
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Tallers/xerrades 

 

5è 
• Xerrada Films sobre el most al Vinseum: novembre. Organitza: Vinseum 
• D’embolicar...jo passo! 19 de desembre del 2017. Organitza: Mancomunitat Penedès-Garraf 
• Taller de les orenetes, falciots i ballester: 5 de març del 2018. De 15 a 16.30h. Organitza: Agents Rural 

Vilafranca del Penedès.  
• Educació Vial. Organitza: Policia Local Vilafranca del Penedès 
• Xerrades i tallers CuEmE: taller d’imatge corporativa, xerrada d’una cooperativa i taller de conceptes 

comptables bàsics.  
• Autors a les aules: tieta Adela. 
 
 
6è 
• Xerrada Films sobre el most al Vinseum: novembre. Organitza: VinseuM 
• Taller La forma dels fòssils. Organitza: Vinseum 
• La tortuga Piga: 19 d’octubre a les 15h. Organitza: Agents Rurals Vilafranca del Penedès 
• Tinença responsable d’animals de companyia. 19 de gener de 2018 a les 15h. Organitza: Agents Rurals 

Vilafranca. 
•  La Terra es fon. 8 de febrer del 2018.Organitza: Mancomunitat Penedès -Garraf 
• Entra al cicle... Un cicle viu! 28 de febrer i 21 de març del 2018. Organitza: Mancomunitat Penedès –

Garraf 
• Autors a les aules: Pere Martí Bertran. 4 de juny del 2018. 
• Programa Salut bucodental a l’escola. Organitza: Ajuntament Vilafranca del Penedès 
•  “Aprendre a cuidar l’esquena” Organitza: Ajuntament de Vilafranca. 
• Educació Vial. Organitza: Policia Local Vilafranca del Penedès 

 


