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3r d’ESO 
 

Sortida Valor pedagògic Preu 

“Scaramouche” 
(Teatre Victòria) 

+ 
Tallers MNAC 

23 novembre 2016 
 

Barcelona 

• Musical de Dagoll Dagom en que se centra en la 

França de l’any 1789, quan el poble es mor de gana 

i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. 

Els ciutadans francesos, molestos amb aquesta 

situació, es comencen a plantejar una necessitat 

de canvi. 

• Tallers adaptats a cada nivell d’interès per a 

diferents àrees curriculars de l’etapa. 

 

 

 

32€ 

 Celebració de la 
Castanyada 
28 d’octubre 
Zona esportiva 
Vilafranca 

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. 

 

_ 

Visita al parc temàtic 
esportiu “Open 

Camp”   
31 març 2017 
Instal.lacions 
olímpiques de 

Montjuïc (Barcelona) 
 

 

Gaudir de diferents experiències esportives en equip i 

viure les sensacions d’un esportista d’elit. 

 

23€ 

Portaventura 
2  juny 2017 

  
Salou 

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

companys 

A determinar 

 

Tallers i xerrades  
 

ACTIVITAT DIA HORA Organitza 
Canvi de marxa. Prevenció 

d’accidents de trànsit 
16 de 

novembre 
10h Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès  
Estalvi d’aigua  12 de gener 9:30h Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, Servei de Medi Ambient i 
Quatre Passes –serveis ambientals-. 

Privacitat a les xarxes 
socials 

13 de gener 8:30 h Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès  

Estalvi energètic  19 de gener 9:30 h Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, Servei de Medi Ambient i 
Quatre Passes –serveis ambientals-. 

Maleta de mètodes 
anticonceptius 

9 de maig 
-  

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

Taller de sensibilització: 
roba neta 

A determinar - Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès  

Unió Europea 2016 A determinar - Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès  

Escoltem a les persones 
refugiades 

A determinar - Ajuntament de Vilafranca 


