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CICLE SUPERIOR 
 

Activitats i xerrades  
• 5è de Primària: 

- D’embolicar... Jo passo!, Mancomunitat: 18 d’octubre a les 9h.  
- Xerrada Films sobre el most al Vinseum: 9 de novembre. 
- Taller de l’òliba, Agents rurals: 11 de gener a les 11h. 
- Taller de les orenetes, falciots i ballesters, Agents rurals: 7 de març a les 9h. 
- Dono joc a les deixalles, Mancomunitat: 23 de maig a les 9h. 
- Educació Vial: data a concretar. 
- Fem un Esmorzar, Ajuntament: data a concretar 

 

• 6è de Primària: 
- Pirates d’aigua dolça, Agents rurals: 19 d’octubre. 
- Xerrada Films sobre el most al Vinseum: 9 de novembre. 
- Entra al cicle, el cicle viu, Mancomunitat: 3 de febrer (1a sessió) i 24 de febrer (2a sessió). 
- Tinença responsable d’animals de companyia, Agents rurals: 7 de febrer. 
- La tortuga pipa i el foc forestal, Agents rurals: 20 de maig. 
- Xerrades per a joves sobre la seguretat a Internet, Mossos d’Esquadra: data a concretar.  
- L’esquelet, taller de fisoteràpia, Departament de Salut de l’Ajuntament de Vilafranca: data 

a concretar. 
- Educació Vial: data a concretar. 
- Digueu NO al bullying, Departament de Salut de l’Ajuntament de Vilafranca: data a 

concretar. 
- Educació vial: gener.  

Data i lloc Objectius didàctics Preu 

MARE RÀFOLS 
7 de novembre 

 
• Aprofundir en els valors que van caracteritzar la 

vida de la Mare Ràfols. 
 

 

_ 

“LA COMUNICACIÓ 
POSITIVA I MILLOREM LES 

RELACIONS”  
(La Granja, Santa Maria de 

Palautordera) 
10 de novembre 

 
• Entrenar la comunicació. positiva i sentir com 

puja l’autoestima. 
• Teixir noves relacions i crear lligams amb els 

companys. 
• Entrenar l’empatia. 

 

 
25,30€ 

CIM D’ÀGUILES 
(Sant Feliu de Codines) 

14 de març 

 
• Apropar l’alumnat al món de les aus i conèixer el 

seu hàbitat i les seves característiques. 
• Identificar diferents espècies d’aus rapinyaires. 
• Conèixer el bosc mediterrani.  

 

 

 

27,50€ 

COLÒNIES A “EL 
COMPANY”  

(Vilanova de Sau) 
22, 23 i 24 de maig 

• Promoure un apropament i una interpretació del 
medi natural i social de les Guilleries en un 
sentit global. (aspectes històrics, socials, 
ambientals...). 

• Potenciar la descoberta dels éssers vius, fets i 
fenòmens de l’entorn. 

 

 

 

138€ 

TEATRE EN ANGLÈS 
“ROBIN HOOD” 
Data a confirmar 

• Reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

• Tenir accés espontani a la comunicació parlada 

en un context interactiu. 

• Veure la funcionalitat de la llengua. 

 

 

7,40€ 

OPEN CAMP, SPORTS 
EXPERIENCE  
(Barcelona) 
10 maig 2017 

 

• Participar en diferents esports col·lectius i 
individuals.  

• Visitar el parc fent tot un recorregut per les Seus 
Olímpiques. 

 

 

23€ 


