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SORTIDES I TALLERS  
 

Sortides 

Sortida Lloc Valor pedagògic 

School Musical II i 

palau Güell 

21 de novembre 

 

Barcelona 

Conèixer l’espai Cosmocaixa en tant que entorn propici per a 

l’alumnat per endinsar-se en la divulgació científica com a 

complement a la feina acadèmica. 

Desenvolupar dos tallers específics per aprofundir en dos 

aspectes concrets de la ciència. 

 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” 

5 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. 

Viatge final 

d’etapa 

7-12 d’abril del 

2019 

Broadstairs 

(Anglaterra) 

A determinar "Tancar l'etapa amb un viatge d'una setmana d'immersió en 

llengua anglesa, per tal de potenciar-ne les habilitats 

comunicatives en un entorn de plena vehicularitat d'aquesta 

llengua. Al mateix temps, la sortida promou adequadament 

els components lúdics i culturals per assolir un format complet 

de viatge final d'etapa ESO atractiu per a l'alumnat i per tal 

que aquest n'obtingui un enriquiment des de totes les 

perspectives. 

Portaventura 

  

Tarragona Gaudir d’un dia divertit i ple d’emocions amb els companys. 
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Tallers/xerrades 

Formació “d’Altaveus”. Programa 

per fomentar la participació 

estudiantil 

29 de 

setembre 

9:30-10:30 Servei de 

joventut  

Xerrada informativa “La Marató” 

dedicada a la malaltia del càncer 

29 de 

novembre 

8:30-9:30 Fundació La 

Marató 

Intel·ligència sexual  

 

A 

determinar 

(1r tri.) 

A 

concretar 

Servei de 

joventut i 

Servei de Salut 

Pública  

Prevenció de Consum substàncies 

addictives  

A 

determinar 

(2n tri.) 

A 

concretar 

Servei de 

joventut i 

Servei de Salut 

Pública 

Talla amb els mals rotllos  

 

A 

determinar 

(2n tri.) 

A 

concretar 

Servei de 

joventut i 

Servei 

d’Informació i 

Atenció a les 

Dones 

I després de l’ESO, què?  A 

determinar 

(2n tri.) 

A 

concretar 

Siaj 

Xerrades informatives de diferents 

instituts de la Vila, a on venen a 

explicar la seva oferta educativa 

post-obligatòria. 

A 

determinar 

(3r tri.) 

A 

concretar 

Instituts de la 

Vila 

Xerrada ex-alumnes: alumnes que ja 

han passat per aquesta decisió ens 

expliquen el que estan fent i les 

seves sensacions amb el que estan 

dibuixant. 

A 

determinar 

(3r tri.) 

A 

concretar 

L’Escola 

 


