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CICLE MITJÀ 

 

Xerrades  i tallers 
 

3r primària 

• 11 NOVEMBRE: Educació Viària – Circuit de Karts per a la Movilitat Segura (Policia Local + 
Mapfre) a la Rambla Sant Francesc de Vilafranca, 3r i 4t Pri. (9.30 a 11.00h) 

• 16 GENER: Xerrada del Cos d’Agents Rurals de Catalunya: “Conèixer ens ajuda a prevenir” 
– Sessió a l'escola, 3r Pri. (9.00 a 10.30h) 

- MAIG (data per confirmar): Taller de paper reciclat, organitzat per Mas Albornà, 3r Pri. 
(hora a determinar) 

4t primària 

• 25 OCTUBRE: Visita a la Biblioteca Pública Torres i Bages de Vilafranca, 4t Pri. (11.30 a 
13.00h) 

• 11 NOVEMBRE: Educació Viària – Circuit de Karts per a la Movilitat Segura (Policia Local + 
Mapfre) a la Rambla Sant Francesc de Vilafranca, 3r i 4t Pri. (9.30 a 11.00h) 

• 15 NOVEMBRE: Xerrada del Cos d’Agents Rurals de Catalunya: “Tinença responsable 
d’animals de companyia” – Sessió a l'escola, 4t Pri. (11.30 a 13.00h) 

• 13 GENER: Visita al Parc de Bombers de Vilafranca, 4t Pri. (10.00 a 13.00h) 
- 5 MAIG: Medi Ambient “Conèixer ens ajuda a prevenir” - Xerrada a l'escola 4t Pri. (9.00 a 

10.00h) 
- 9 MAIG: “Sant Pau, el mirador de Vilafranca” - Xerrada prèvia a l'escola 4t Pri. (9.00 a 

10.00h) 
- 11 MAIG: “Sant Pau, el mirador de Vilafranca” - Sortida a la muntanya de Sant Pau 4t 

Pri.9-17)  

Data i lloc Objectius didàctics Preu 

07/11/2016 
Molí d’en Rovira 

 
• Aprofundir en els valors que van caracteritzar la vida de la 

Mare Ràfols. 

 
_ 

10/11/2016 
“Les coves de Collbató 

i Montserrat” 

• Treballar la història i la geologia a través d’una visita guiada 
per l’interior de les coves del Salnitre de Collbató. 

• Aprendre com es van formar les coves i quines són les 
característiques particulars de la roca de Montserrat. 

• Treballar a través d’un petit itinerari, les formes de les 
Agulles, la vegetació i els animals que viuen dins el parc 
natural. 

 
 
 
24,00€ 

31/01/2017 
Teatre en anglès: 
“Snow White” (Cal 
Bolet, Vilafranca) 

• Procurar comprendre una representació teatral en un idioma 
que no és el propi. 

• Assistir a una obra teatral i gaudir-ne. 

 
 
7,40€ 

06/04/2017 
“Llegendes de Girona”, 

(Gironès) 

• Conèixer els principals punts d’interès de Girona mitjançant 
una visita guiada. 

• Recórrer la ciutat a partir de les llegendes més populars i 
conegudes, en un marc històric que ens evoca l’època 
medieval. 

 
 

      
19,50€ 

24, 25 i 26/04/2017 
Colònies: “Cal Candi – 
Camps de Vilarassa” 
(Vilada, Berguedà) 
(només 4t PRI) 

• Fomentar l’autoestima personal i afavorir la cohesió de grup. 
• Conviure amb la resta de companyes/-s en un entorn diferent 

a l’habitual. 
• Dur a terme activitats engrescadores de caire lúdico-educatiu. 

 
 
140€ 

10/05/2017 “Open 
Camp – Parc Temàtic de 

l’Esport– 
(només 3r PRi) 

• Participar en diferents esports col·lectius i individuals. 
• Visitar el parc tot seguint un recorregut per les seus 

olímpiques. 

 
 
23€ 


