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SORTIDES I TALLERS  
 

Sortides CICLE INICIAL 

Data i lloc 
VINCULACIÓ 

ÀREA CURRICULAR Objectius didàctics 

“Circ” 

24-10-2018 

Coneixement del Medi 

Natural, Social i cultural 

Educació en valors 

Educació Emocional 

Educació Física 

- Conèixer l’estil de vida dels integrants del circ i valorar la 

seva feina. 

- Adquirir vocabulari propi del món del circ. 

- Conèixer diferents tècniques circenses. 

- Gaudir i participar d’un espectacle de circ. 

“Tothora música” 

Auditori de Vilafranca 

16-01-2019  

 

Educació Artística: 

Música 

Coneixement del Medi 

Natural, Social i cultural 

 

- Viure i gaudir d’una representació en directe d’una 

obra musical adaptada als infants  

- Connectar amb els continguts treballats envers els 

instruments, les veus i l’estructura de l’obra. 

 

“Mare Ràfols” 

Molí d’en Rovira 

7-11-2018 

 

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. 

“Fem de cuiners” 

La Censada  

Santa Margarida de 

Montbuí (Iguialada)  

1r de Primària  

29 - 03-2019  

 

Coneixement del Medi 

Llengua Catalana  

- Conèixer l’ofici i els estris d’un cuiner  

- Saber diferenciar els ingredients per elaborar un 

pastís  

- Descobrir el procés de transformació  dels 

aliments  

 

“Colònies La Marinada” 

Cambrils 

2n Primària 

20-22 de març 2019 

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. 

“El Gran Viatge de la 

gotaverda i gotablava” 

Cal Mata, Saifores 

02-5-2019 

Coneixement del Medi  

Expressió Plàstica 

Llengua Catalana 

Educació Emocional 

Educació en Valors  

Educació Física 

- Relacionar-se amb la natura tot descobrint el cicle de 

l’aigua 

- Lectura del conte de l’Àngels Garriga i posterior 

comprensió lectora i posada en comú 

- Ampliar les habilitats manuals de l’alumne a partir de la 

confecció d’un pot d’aigua   

- Fomentar una actitud respectuosa amb el medi 

ambient: l’estalvi d’aigua 

- Treballar conjuntament per aconseguir un objectiu 

comú per mitjà d’una gimcana  
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Teatre  

“Cinderella” 

Teatre Cal Bolet 

Vilafranca 

30-5-2019 

 

 

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. 

 

Tallers/xerrades 

 Sortida a la fira musical. Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 1r i 2n de primària 

 Sortida diada de Sant Jordi a veure les parades 1r i 2n de primària.  

 Xerrada-taller: “Els agents rurals i els animals” 1r de primària   

 Xerrada-taller: “El Taller de l’eriçó” 2n de primària   

 Taller: “El plaer d’escoltar contes” Organitza: mestres jubilats. 1r i 2n de primària.  

 Xerrada: Autors a les aules.  

 Visita a la Biblioteca. 1r i 2n de primària  

 Visita al Vinseum. 1r de primària  

 Taller Mas d’Albornà: “Fem paper reciclat” 1r “Fem sabó” 2n de primària  

 Xerrada-taller “Estima les teves dents” Organitza: Ajuntament Vilafranca del Penedès 1r de primària  

 Visita a l’ajuntament de Vilafranca del Penedès. 1r de primària  

 Sortida pels barris de la Vila. 1r de primària  

  

 


