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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. 

CIM D’ÀGUILES 

(Sant Feliu de Codines) 

8 de novembre 

-  - Apropar l’alumnat al món de les aus i conèixer el seu hàbitat i les seves 

característiques. 

- - Identificar diferents espècies d’aus rapinyaires. 

- - Conèixer el bosc mediterrani. 

- - Teixir noves relacions i crear lligams amb els companys. 

TEATRE EN ANGLÈS 

“FRANKEINSTEIN” 

(Vilafranca del Penedès) 

14 de febrer 

- Reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

- Tenir accés espontani a la comunicació parlada en un context interactiu. 

- - Veure la funcionalitat de la llengua. 

ESPECTACLE MUSICAL  

“ROJO ESTANDAR” 

20 de Febrer 

(Vilafranca del Penedès) 

-Viure una experiència musical diferent en directe amb la oportunitat de 

participar-hi activament. 

 

CANTÀNIA 

(Auditori de Vilafranca) 

 

- - Aprendre a través del treball, de les cançons i les coreografies alguns 

aspectes musicals que tenen a veure amb el llenguatge i l’estètica de la 

música.  

- - Gaudir de l’experiència de participar d’un espectacle de les dimensions 

d’aquestes característiques.  

TARRACO ROMANA 

(Tarragona) 

12 d’abril 

-Valorar el nostre passat i el patrimoni. 

-Conèixer l’ estructura d’ una ciutat romana: els seus edificis principals, l’ 

organització social, política i religiosa, així com el desenvolupament de la 

vida diària. 

-Aprendre a extraure informació a partir de l’ observació directa de les restes 

materials. 

SONA CINQUÈ 

(Auditori de Vilafranca) 

9 d’Abril  

-  

- - Treballar la cançó d’autor com a eina de reivindicació i d’expressió.  

- - Viure l’experiència d’un concert en directe d’una banda de pop/rock. 

- - Gaudir de l’aprenentatge de les cançons i de compartir-les amb la resta de 

companys  i les altres escoles.   

-  
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CORRANDAESCOLA 

(Vilafranca del Penedès) 

14 març 

 

- - Treballar la llengua i l’expressió oral mitjançant la glossa.  

- - Participar d’una activitat organitzada conjuntament amb altres escoles. 

- - Viure l’experiència de l’actuació improvisada.  

- - Despertar la creativitat i les ganes de compartir la música en el infants.  

COLÒNIES A “EL COMPANY”  

(6è)  

(Vilanova de Sau) 

13, 14 i 15 de maig 

- 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. 

FESTA DE FINAL DE CURS 

(només 5è) 

(Cal Diable, Pontons) 

18 de juny  

-Gaudir d’un dia d’activitats lúdiques i esportives amb els companys. 

-Promoure una actitud de cooperació i col·laboració entre els diferents 

cursos de primària. 

 

Tallers/xerrades 

5è 

 Xerrada Films sobre el most al Vinseum: 13 de novembre (a l’Auditori del Vinseum) 

 Les emocions: 23 d’octubre a les 10h (Jubis)  

 D’embolicar... jo passo!: 10 de desembre a les 9h (Mancomunitat Penedès-Garraf) 

 La tortuga Pipa i el foc forestal: 22 de gener de 9 a 11h.30h (Agent Rural Vilafranca del Penedès) 

 Poesia, joc i memòria poètica data a determinar al llarg del segon trimestre (Jubis) 

 Tallers CuEmE: imatge corporativa, venda al mercat, ... : dates a determinar al llarg del curs 

(Ajuntament de Vilafranca - Diputació de Barcelona) 

 Visita d’un autor a l’aula: data a determinar al llarg del curs 

 

 

6è 

 Taller  “ El bosc és vida “ 19 d’ octubre a les 15 h  Organitza: Agents Rurals 

 Les emocions: 23 d’octubre a les 11.30h (Jubis) 

 Xerrada Films sobre el most al Vinseum: 13 de  novembre Organitza: Vinseum 

 Taller “ Pirates d’ aigua dolça “ 15 de gener de 2019. A les 15h Organitza: Agents Rurals  

 Taller “ Entra al cicle... El cicle viu “ 1era part  25 de gener a les 9 h Organitza: Mancomunitat 

Penedès-Garraf. 

 Taller  “ Del camp al blat, el viatge dels aliments “    Organitza Ajuntament de Vilafranca 

 Teatre en anglès “ Frankenstein “ 14 de febrer a les 9,30 h A Cal Bolet. Organitza Ajuntamnet  

 Taller  “ Entra al cicle... El cicle viu “ 2na part  Organitza: Mancomunitat Penedès -Garraf 

 Programa Salut bucodental a l’escola Organitza: Ajuntament Vilafranca del Penedès 

 Dansa a l’ Auditori. 19 de febrer a les 9,45 h  Organitza : Ajuntament de Vilafranca 

   Taller “Aprendre a cuidar l’esquena. La fisioterapia a l’ escola” Organitza: Ajuntament de 

Vilafranca 

 Taller  “ Diguem NO al bullying “ . Organitza Ajuntament de Vilafranca. 

 Taller “ La Terra es fon “ 3 de juny a les 9 h . Organitza Mancomunitat Penedès- Garraf 

 Taller “ La forma dels fòssils “  13 de juny  a les 9 h . Organitza Vinseum 

 Visita de l´escriptor Pere Martí a l’ aula 24 de maig a les 15 h  
 

 


