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EDUCAR: compromís i  repte  PROJECTE  EDUCATIU           

   
 

 

SORTIDES I TALLERS  
 

Sortides 

Data i lloc Objectius didàctics 

 

06/11/18 

 

MARE RÀFOLS 

 

 

 Aprofundir en els valors que van caracteritzar la vida de la 

Mare Ràfols. 

14/11/18 

“Educació emocional 

amb cavalls”, 

Esparraguera 

 

 Prendre consciència de la por i la superació, així com del 

respecte vers l’animal i les seves emocions. 

 Endinsar-nos en el món dels cavalls tot coneixent els hàbits de 

cura, higiene i alimentació. 

 Gaudir de muntar a cavall en un entorn de natura. 

 

16/01/2019 

“Taller de vidre”, Cal 

Fusteret (L’Ametlla del 

Vallès) 

 

 Descobrir el món fascinant del vidre. 

 Fomentar un esperit crític i participatiu envers del reciclatge 

del vidre. 

 Jugar, manipular i experimentar amb diferents tècniques per 

a treballar el vidre. 

30/04/2019 

Teatre en anglès: 

“Tarzan”, Cal Bolet 

(Vilafranca) 

 

 Procurar comprendre una representació teatral en un 

idioma que no és el propi. 

 Assistir a una obra teatral i gaudir-ne. 
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18/06/2019 

“Gimcana 

d’aigua i piscina”, 

Cal Diable 

(Pontons) 

 

 Gaudir d’activitats lúdiques d’aigua tan en bany lliure com 

fent proves d’habilitat, destresa i equilibri. 

 Celebrar el final de curs en un entorn de diversió tot donant 

la benvinguda a l’estiu. 
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Tallers/xerrades 

3r 
* Educació Vial. Organitza: Policia Local Vilafranca. Data a concretar.  

* Taller Agents Rurals: “Conèixer ens ajuda a prevenir”. Organitza: Generalitat de Catalunya. 

22 d’octubre de 2018.  

* Programa educatiu de la Càmara Arrossera del Montsià. Data a concretar. 

* Participació a la Fira Musical. Durant el mes de març de 2019. 

* Espectacle musical: “La nena dels pardals”. 11 d’abril de 2019. 

 

4t 
* Educació Vial. Organitza: Policia Local Vilafranca del Penedès. Data a concretar. 

* Visita a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. 12 de febrer de 2019. De 10 a 11h. 

* Participació a la Fira Musical. Mes de març de 2019. 

* Visita al Parc de Bombers de Vilafranca . 1 de març de 2019. De 9 a 13h. 

* Xerrada prèvia a l’escola: “Sant Pau, el mirador de Vilafranca”. Organitza: Ajuntament de Vilafranca. 25 de març 

de 2019. De 9 a 10h. 

* Sortida a la muntanya de Sant Pau: “Sant Pau, el mirador de Vilafranca”. Organitza: Ajuntament de Vilafranca. 

28 de març de 2019. De 9 a 17h. 

* Espectacle musical: “La nena dels pardals”. 11 d’abril de 2019. 
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17, 18 i 19/06/2019 

Colònies a “Cal 

Candi”, Vilada 

(Berguedà) 

 

 Fomentar l’autonomia personal i afavorir la cohesió de grup. 

 Conviure amb la resta de companyes/-s en un entorn diferent 

a l’habitual. 

 Dur a terme activitats engrescadores de caire lúdico-

educatiu. 

 


