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SORTIDES I TALLERS  
 

Sortides 

Sortida Lloc Valor pedagògic 

“Castle school 

musical II” i “Palau 

Güell” 

21 de novembre 

Barcelona Gaudir d’una obra de teatre tot valorant l’experiència 

escènica con a font de coneixement i d’expressió. 

Visita guiada a la casa de la família Güell obra de 

Gaudí. 

Celebració de la 

Castanyada 

31 d’octubre 

Les pistes Conèixer i valorar les nostres tradicions, enfortir els llaços 

entre els alumnes i el sentiment d’escola. 

“Mare Ràfols” 

6 de novembre  

Molí d’en Rovira  A partir de la celebració del naixement de la Mare 

Ràfols, l’alumnat aprofundirà en els valors que van 

caracteritzar la seva vida. 

Festival Yomo 

Barcelona 

(Mobile World 

Congres) 

28 de febrer 

Barcelona Experimentar la ciència i la tecnologia. 

Descobrir una àmplia gamma de continguts en totes 

les àrees relacionades amb les disciplines STEM 

Portaventura 

7 de juny 

Tarragona Gaudir d’un dia divertit i ple d’emocions amb els 

companys. 
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Tallers/xerrades 

ACTIVITAT DIA HORA Organitza 

Xerrada informativa “La 

Marató” dedicada al 

càncer 

29 de 

novembre 

8:30-9:30 Fundació La Marató 

“Desvestint la roba. 

Consum conscient i 

alternatives” 

11 octubre  11.30h Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès (SIAJ) 

“Privacitat a les xarxes 

socials i les compres on-

line” 

24 octubre  16h Servei de Joventut i servei 

Municipal de Consum de 

l’Ajuntament 

“Qui és ell?” 28 novembre  16h Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès 

“La unió europea 2018” A determinar A concretar Oficina Tècnica de Joventut 

i Servei de Relacions 

Internacionals de 

l’Ajuntament de Vilafranca  

Sistemes augmentatius i 

alternatius de comunicació 

L’Espiga  

7 de febrer  11,30 Servei de Joventut i la 

Comissió del Benestar de les 

Persones amb discapacitat. 

“Conviure a Vilafranca” 20 de febrer  16h Ajuntament de Vilafranca  

“La diversitat afectiva, 

sexual i de gènere” 

11 de març  9h Ajuntament de Vilafranca 

“RAEE... què són? 

Problemàtica dels residus 

d’aparells elèctric i 

electrònics” 

A determinar A concretar Ajuntament de Vilafranca 

“Energia sota control” A determinar A concretar Ajuntament de Vilafranca  

 


