Sant Josep Oriol

CALENDARI DEL 2N TRIMESTRE
Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril ambdós inclosos.
Recordeu que el dia 23 de març hi haurà classe fins les 13 h. i servei de
menjador fins les 15 h.

DIA DE LLIURE ELECCIÓ
El dia 12 de febrer no hi haurà classe perquè és un dels dies de lliure elecció
triats per l´Escola.

INFORMES DEL 2N TRIMESTRE
Els informes s’entregaran el dia 23 de març.
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Sant Josep Oriol

CELEBRACIONS DE L´ESCOLA

CARNESTOLTES
Durant la setmana del 5 al 9 de febrer celebrarem el Carnestoltes. Cada dia els nens i les
nenes hauran de venir preparats, atenent a les instruccions que el rei Carnestoltes ens doni la
setmana anterior.
El divendres dia 9 de febrer a la tarda farem una festa tots plegats al pati a nivell intern.
Els alumnes hauran de venir disfressats.
Més endavant rebreu una circular informativa.

DIADA DE SANT JOSEP ORIOL
Enguany NO es realitzarà aquesta sortida perquè coincideix amb la participació dels
alumnes de 6è en el Torneig Cruyff organitzat per l’escola especialitzada La Sagrera de la
FEP.
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SORTIDES ESCOLARS 2N TRIMESTRE

Educació Infantil
Curs: P4 i P5
Lloc: Parc de Bombers de la Vall d’Hebron
Data: P4: Dimarts, 24 de gener de 2018
P5: Dimecres, 23 de gener de 2018
Motiu: Visita a les instal·lacions del Parc de bombers
Durada: Matí
Objectius i activitats:


Explicar en què consisteix un servei municipal de bombers.



Descriure els tipus d'estris i els vehicles del Servei de Prevenció i Extinció
d'Incendis i Salvament.



Estimular actituds responsables.



Valorar la importància de la prevenció i l'autoprotecció.

Curs: P3
Lloc: Biblioteca Agustí Centelles
Data: Dilluns 29 de gener de 2018
Motiu: Activitat “Coneix la biblioteca”
Durada: Matí
Objectius i activitats:


Establir un primer contacte que ajudi els nens i nenes a familiaritzar-se amb la
biblioteca.



Introduir el concepte de biblioteca pública com un espai obert a tothom i que es
pot gaudir en família.



Conèixer els hàbits bàsics per saber estar en una biblioteca. Localitzar els contes
adreçats a la seva edat.



Desenvolupar el gust per la lectura.
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Educació Primària

Cicle inicial

Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Escola Sant Josep Oriol
Data: Dijous 25 de gener de 2018
Motiu: Activitat “Reciclet, un conte i tot net”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Conèixer la importància de la neteja i la recollida selectiva dels residus de la
ciutat.
 Implicar l’ alumne en la gestió ambiental de la nostra ciutat.
 Fomentar actituds de sostenibilitat i reciclatge entre els alumnes.
 Conèixer pautes senzilles per a la reutilització i la reducció de la producció de
deixalles.

Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Parc de Torreblanca de Sant Just Desvern
Data: Divendres 9 de març de 2018
Motiu: Activitat “Qui viu a l’estany”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Conèixer l'ecologia de l'estany a través de l'observació i l'experimentació.
 Identificar la biodiversitat de l'estany.
 Conèixer els valors ambientals dels parcs i la importància de la naturalització
dels estanys.
 Conèixer el Pla de millora de la biodiversitat de la xarxa de parcs metropolitans.
 Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais, especialment
en l'alliberament de fauna exòtica.
 Incorporar bones pràctiques per mantenir la qualitat de l'aigua i de l'entorn i per
tant, fomentar la biodiversitat.
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Educació Primària

Cicle mitjà

Curs: 3r i 4t de Primària
Lloc: Barri Gòtic de Barcelona
Data: Dilluns 19 de febrer de 2018
Motiu: Conèixer i orientar-se per l’antiga ciutat medieval.
Durada: Tot el dia
Objectius i activitats:
 Conèixer l’estructura i les característiques d’un barri antic de la ciutat.
 Saber utilitzar un plànol per orientar-se en un itinerari treballat prèviament a classe.
 Relacionar els noms d’alguns carrers amb antics oficis.
 Valorar la importància de la conservació del patrimoni social i cultural de la ciutat
com a mitjà per poder entendre la nostra ciutat actualment.
 Fomentar el respecte envers l’arquitectura i les restes d’altres èpoques,
desenvolupant actituds correctes per a la seva conservació i gaudi.

Cursos: 3r i 4t
Lloc: Universitat de Barcelona (Plaça Universitat)
Data: Dijous 8 de març de 2018
Motiu: Visita gratuïta a l’edifici de la Universitat de Barcelona
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Visitar l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
 Recórrer els diferents espais de l’edifici: vestíbul principal, Escala d’honor,
Paranimf, claustre i biblioteca.
 Conèixer les característiques històriques, arquitectòniques i artístiques de la
Universitat de Barcelona.
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Curs: 3r i 4t de Primària
Lloc: Conservatori del Liceu de Barcelona
Data: Dissabte 10 de març de 2018
Motiu: Interpretació de la Cantata “La Clàudia sol té un do”
Durada: Tarda
Objectius i activitats:
 Participar en el procés d’aprenentatge d’una cantata.
 Participar de forma conjunta, alumnes de diferents centres, en la posada en escena de
la cantata treballada, amb músics professionals en directe.
 Viure una experiència personal i professional, alumnat i professorat respectivament,
a través de la música.

Educació Primària

Cicle Superior

Cursos: 5è i 6è de Primària
Lloc: Delta del Llobregat
Data: Dimarts 16 de gener de 2018
Motiu: Visita al Delta del Llobregat
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Interpretar geogràficament i geològicament el territori, és a dir, saber què és un delta,
la seva formació i la importància de l´aigua.
 Facilitar el coneixement de les característiques del delta i dels seus ambients naturals
(la pluja, la pineda, el riu i les zones humides).
 Conèixer espècies animals i vegetals característiques del delta.
 Potenciar la implicació directa dels ciutadans en la conservació i preservació del
delta.
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Cursos: 5è i 6è de Primària
Lloc: Endesa
Data: Dilluns 29 de gener de 2018
Motiu: taller d’energia
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Aprendre què és l'electricitat, d’on surt i per què és tan important
 Identificar de les fonts d'energia més utilitzades en la societat i diferenciar entre
energies renovables i no renovables.
 Entendre el concepte d’eficiència energètica
 Observar el tipus de bombetes que hi ha al mercat.
 Analitzar temes relacionats amb els recursos energètics i l'electricitat.

Cursos: 5è de Primària
Lloc: CEM de la Mar Bella
Data: Dijous 8 de març de 2018
Motiu: Tast d’atletisme
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Progressar en el coneixement i domini del seu cos gaudint de l’activitat física.
 Practicar un esport olímpic per afavorir una experiència motriu amb infraestructures i
materials oficials en un espai alternatiu a l’escola.
 Conèixer i experimentar les diferents disciplines que ens ofereix l’ atletisme (salt de
llargada, salt d’alçada, relleus 400 m...).
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Cursos: 6è de Primària
Lloc: Banc d’aliments de Barcelona
Data: Dijous 1 de març de 2018
Motiu: Visitar les instal·lacions
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Conèixer el Banc dels aliments de Barcelona i els seus objectius.
 Participar en la reducció de l'exclusió, col·laborant en la consolidació d'un món més
habitable.
 Contribuir al desenvolupament sostenible per a un món més net.
 Fomentar la participació voluntària i la solidaritat entre les persones.

Curs: 6è de Primària
Lloc: Escola Especialitzada La Sagrera de la FEP
Data: Del 19 al 23 de març
Motiu: Participació en el Campionat Cruyff Courts de Barcelona
Objectius i activitats:
 Fomentar l’esport i el joc entre nens i nenes de la mateixa edat però d´escoles
diferents.
 Inculcar valors com la responsabilitat, la integració, la cooperació, el joc en equip, el
respecte i la prevenció del sedentarisme.
 Promoure el gust per a la pràctica de l’activitat física i el futbol, la participació en
grup i la integració familiar.
 Compartir amb alegria i serenitat els moments de triomf o derrota, entenent-los com
a simples possibilitats que els permeten jugar entre amics.

Properament us donarem més informació sobre aquesta activitat.
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