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SORTIDES I TALLERS
Sortides
Data i lloc

Objectius didàctics
Activitat: “Els indis Peus Grossos”

“La Censada”
Santa Margarida de
Montbui
6-10-2017

✓
✓
✓
✓

Mare Ràfols
Molí d’en Rovira
7-11-2017

✓
✓

Observació, interacció i anàlisi de l’entorn.
Pràctiques de treball de camp.
Gaudir d’un dia a l’aire lliure.
Relació cooperativa amb els companys i treball en petit grup.
Conèixer l’entorn on va viure la Mare Maria Ràfols.
Aprendre a conviure amb germanor i senzillesa

Activitat: “Joc de pistes”
✓ Relacionar-se amb la natura descobrint nous espais.
✓ Experimentar amb els sentits.
✓ Fomentar una actitud respectuosa amb el medi ambient.
✓ Treballar conjuntament per aconseguir un objectiu comú.

“ Cal Mata”
Saifores
14-3-2018

Auditori
“Clàssica del tots els temps”
17-4-2018

Sortida: visita a “la plaça de
la verdura” i les mones de
Pasqua
Sortida al
“Mercat de la Carn”
i “Biblioteca Torras i Bages”
Maig

Obra: “Clàssica de tots els temps”
Descobrir un munt d’instruments coneguts i desconeguts per viatjar per la
música de Mozart, Bach, Monterverdi, Stravinsky i Prokofiev
Gaudir d’una mostra de cançons tradicionals, de pop-rock i d’improvisacions
vocals.
Compartir emocions, picar de mans i deixar-se portar per les diferents
melodies.
Aprendre les pautes de convivència entorn a l’auditori (silenci, seure bé,
escoltar...)
Gaudir amb els companys de veure una funció en directe.
✓
✓
✓

Conèixer els diferents tipus de mones: mantega, trufa, fruita...
Apropar als infants a les tradicions del nostre entorn. (La pasqua, Mones de
Pasqua, mercat..)
Conèixer i descobrir l’entorn de l’escola

✓
✓
✓

Identificar i descobrir llocs propers al nostre entorn.
Veure el mercat i identificar les diferents parades.
Conèixer i saber localitzar la biblioteca de Vilafranca.

Activitat: Jocs d’aigua!
Gaudir d’un dia a l’aire lliure.
Realitzar diferents dinàmiques de joc amb els altres.
Compartir amb els companys/es temps de lleure.
Aprendre a treballar en equip.

“El Pinar”
Canyelles
5-6-2018

Tallers/xerrades
Activitats organitzades per la Mancomunitat Penedès-Garraf:
P3. En Vermi, el cuc compostaire.- 20/1/2018- 9h
P4. Una mar de brossa. – 3/2/2018- 10h
P5. Juguem amb els colors!
Infadimed

EDUCAR: compromís i repte
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