Projecte Educatiu Sant Josep

2018-2019

SORTIDES I TALLERS
Data i lloc

“Can Foix”

Curs

Objectius didàctics
Activitat: “Tenim 5 sentits per descobrir”
 Experimentació amb diferents elements.
 Descoberta de les possibilitats dels propis sentits.
 Participació en jocs de grup.
 Atenció a l’entorn i a les activitats.
 Convivència amb els companys fora de l’aula.
 Respecte per l’entorn natural.

18-10-2018

P3
P4
P5

Mare Ràfols
Molí d’en Rovira
7-11-2018

P3
P4
P5

✓
✓

P3
P4
P5

Sortida Fira Sta Llúcia

Desembre 2018

Teatre Cal Bolet
15/01/2019
9:45h

“ La Censada”
Santa Margarida i
Montbui

P3
P4
P5

P3
P4
P5

29-3-2018

Conèixer l’entorn on va viure la Mare Maria Ràfols.
Aprendre a conviure amb germanor i senzillesa

Obra: “ El monstre de colors”
 Apropar els alumnes a l'art del teatre.
 Identificar i entendre les emocions bàsiques que es treballen a l’obra de teatre.
 Desenvolupar l’empatia en relació a les emocions bàsiques.
 Afavorir el desenvolupament de la imaginació i la curiositat per part de l'alumnat.
 Treballar la competència comunicativa lingüística dels alumnes.
 Desenvolupar capacitats descriptives, interpretatives i argumentatives en
l'alumnat.
 Reforçar les activitats culturals i potenciar-les davant l'alumnat
Activitat: “Circ”
✓ Gaudir d’un dia fora de l’entorn escolar.
✓ Descobrir el mon del circ i les seves característiques
✓ Conèixer els personatges i elements propis del circ.
✓ Potenciar el treball en equip.
✓ Conèixer els diferents tipus de mones: mantega, xocolata, fruita...
✓ Apropar als infants a les tradicions del nostre entorn. (La pasqua, Mones de
Pasqua, mercat..)
✓ Conèixer i descobrir l’entorn proper a l’escola

Sortida: visita a “la plaça
de la verdura” i les mones
de Pasqua

P3
P4
P5

23/04/2019
Sant Jordi
“La Rambla I centre de
Vilafranca”

P3
P4
P5

Sortida al
“Mercat de la Carn”
i “Biblioteca Torras i
Bages”
Maig 2019

P3
P4
P5

✓ Identificar i descobrir llocs propers al nostre entorn.
✓ Veure el mercat i identificar les diferents parades.
✓ Conèixer i saber localitzar la biblioteca de Vilafranca.

P3
P4
P5

Activitat: Jocs d’aigua!
 Gaudir d’un dia a l’aire lliure.
 Realitzar diferents dinàmiques de joc amb els altres.
 Compartir amb els companys/es temps de lleure.
 Aprendre a treballar en equip.

“El Pinar”
Canyelles
18-6-2019

Visita a les parades de llibres i roses exposades al centre de la Vila.
 -Apropar als alumnes a les tradicions i costums del nostre entorn.
 Conèixer la llegenda de Sant Jordi i identificar els personatges.
 Conèixer diferents poemes i danses de la festa de sant Jordi
 Fomentar l’interès per la literatura infantil, gaudint dels contes i tenint cura d’ells.

Tallers/xerrades
Activitats organitzades per la Mancomunitat Penedès-Garraf:
P3: Taller de l’oli_ 22/10/2018 a les 9:00h.
P3: Taller: En Vermi, el cuc compostaire 11/02/2019 a les 10:00h
P4: Taller: Una mar de brossa!- 11/02/2019 a les 9:00h
P5: Taller: l’HOrt de la Martina- 11/02/2019 a les 11:30h
Tallers Organitzat per la Policia Local de Vilafranca del Penedès (dates a determinar
P3: “La policia, els meus amics”
P4: “Mou-te pel carrer”
P5: “Les tres bessones i la selva de l’asfalt”

Infadimed

EDUCAR: compromís i repte
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