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CICLE INICIAL 

 
 

 
 
Xerrades i tallers 
 
1r i 2n de Primària 
 

� Xerrada sobre “Les papallones”  Dimarts 4 d’octubre del 2016. 
� Taller sobre “El reciclatge de l’oli” divendres 7 d’octubre del 2016 
� Visita a la biblioteca Torras i Bages 1r trimestre, data a concretar 
� Taller sobre contes populars, data a concretar, 2n trimestre 
� Xerrada amb Pere Martí, autor del llibre “La tortuga d’en Hans” 2n trimestre. 
� Visita al Museu del vi, data a concretar, 3r trimestre. 

 
 
 
 

SORTIDES 
EXCURSIONS 
COLÒNIES 

CICLE VALOR PEDAGÒGIC PREU 

“La granja d’en Pep” 
La Masó 

(Alt Camp) 
24 d’octubre 

Inicial 

- Conèixer l’hàbitat, l’alimentació i la reproducció dels 
diferents animals de la granja. 

- Observar i experimentar amb diferents animals de 
granja. 

- Adonar-se de les interrelacions entre l’hort, la granja 
i els animals. 

- Valorar positivament la feina del granger. 
- Interessar-se per la recerca d’informació. 

21,00€ 

“Mare Ràfols” 
Molí d’en Rovira 
7 de novembre 

Inicial 
-  A partir de la celebració del naixement de la Mare 

Ràfols, l’alumnat aprofundirà en els valors que van 
caracteritzar la seva vida. 

_ 

“Circ a les Feixes” 
Copons (Anoia) 

 
Inicial 

- Adquisició de vocabulari propi del món del circ. 
- Reforçar l’autonomia de l’alumnat mitjançant les 

activitats que es portaran a terme en el taller. 
- Conèixer diferents tècniques circenses. 
- Gaudir i participar d’un espectacle de circ. 
- Conèixer l’estil de vida dels integrants del circ. 
- Valorar la feina de cadascuna de les persones que 

formen part del circ. 

22€ 

Teatre “Litle red” 
Teatre Cal Bolet  
de Vilafranca 
20 d’abril  

Inicial 

 
- Reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa. 
- Tenir accés espontani a la comunicació parlada en un 

context interactiu. 
- Veure la funcionalitat de l’ús de la llengua anglesa. 

 

7,40€ 

 
“Montblanc medieval” 

Montblanc 
24 d’abril 

Inicial 

 
- Descoberta d’una petita ciutat medieval: costums, 

història, pobladors,etc.. 
- Observar el paisatge i l’entorn. 
- Conèixer la ciutat medieval a partir d’una gimcana. 

17,30€ 


