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Dossier 2n Trimestre
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CALENDARI DEL 2N TRIMESTRE
Vacances de Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril ambdós inclosos.
Recordeu que el dia 12 d’abril hi haurà classe fins les 13 h. i servei de
menjador fins les 15 h.

DIA DE LLIURE ELECCIÓ
El dia 4 de març 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 12 d’abril.
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CELEBRACIONS DE L´ESCOLA

CARNESTOLTES
Durant la setmana del 27 de febrer a l’1 de març 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 1 de març 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
El dia 22 de març realitzarem a l’escola una Jornada amb tallers a nivell intern per tal de
celebrar el Dia de Sant Josep Oriol.
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SORTIDES ESCOLARS 2N TRIMESTRE

Educació Infantil
Curs: P3, P4 i P5
Lloc: Escola Sant Josep Oriol
Data: 21 de gener de 2019 (P3 i P4), 24 de gener de 2019 (P5)
Motiu: Activitat “Reciclet, un conte i tot net”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Adonar-se de la importància de la neteja i de la recollida selectiva dels residus a la
ciutat.
 Aprendre què és reciclar i els motius pels quals hem de fer-ho.
 Reflexionar sobre què passaria si no recicléssim.

Curs: P4
Lloc: Parc de Bombers de la Vall d’Hebron
Data: 14 de febrer de 2019
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.
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Curs: P5
Lloc: Museu d’història
Data: 22 de febrer de 2019
Motiu: Activitat “ La Polsina viatja en el temps”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Valorar l’ús de la llengua com a mitjà de comunicació entre les persones.
 Conèixer en què consistia el comerç i l’intercanvi d’objectes.
 Diferenciar els diferents mitjans de transport de l’ antiguitat.
 Valorar l’amistat entre les persones.

Educació Primària

Cicle inicial

Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: CRAM
Data: 1 de febrer de 2018
Motiu: Activitat “les tortugues marines arriben al CRAM”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Apropar-se al coneixement de les tortugues marines com a exemples d'éssers vius.
 Observar directament com es comporten les tortugues marines al CRAM.
 Sensibilitzar-se sobre la necessitat de conservar el medi marí.
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Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Parc de Torreblanca de Sant Just Desvern
Data: 5 d’abril de 2019
Motiu: Activitat “Qui viu als parcs”
Durada: Tot el dia
Objectius i activitats:
 Identificar qui viu als nostres parcs.
 Entendre la presència de les diferents espècies de fauna.
 Donar a conèixer estratègies que s'estan duent als parcs com la instal·lació i
manteniment de caixes niu, hotels d'insectes, jardins de papallones, etc.
 Conscienciar de la importància de les nostres accions individuals i col·lectives per
fomentar la biodiversitat.
 Conscienciar sobre la importància de la conservació de les espècies presents i de la
millora de l’entorn per aconseguir que vinguin algunes que ara no hi són.

Educació Primària

Cicle mitjà

Curs: 3r i 4t de Primària
Lloc: CRAM
Data: 19 de febrer de 2019
Motiu: Activitat “L’aventura e ser una tortuga marina”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Conèixer el món de les tortugues marines com a éssers vius i en relació amb el
medi.
 Observar directament com es comporten les tortugues marines al CRAM.
 Reflexionar sobre les actuacions que podem fer, com a ciutadans, per a la
conservació del medi marí.

Dossier curs 2018-2019 2n trimestre

Sant Josep Oriol
Cursos: 3r i 4t
Lloc: Jardí Botànic de Montjuïc
Data: 8 de març de 2019
Motiu: Activitat “Qui viu als parcs”
Durada: Tot el dia
Objectius i activitats:
 Identificar qui viu als nostres parcs.
 Entendre la presència de les diferents espècies de fauna.
 Donar a conèixer estratègies que s'estan duent als parcs com la instal·lació i
manteniment de caixes niu, hotels d'insectes, jardins de papallones, etc.
 Conscienciar de la importància de les nostres accions individuals i col·lectives per
fomentar la biodiversitat.
 Conscienciar sobre la importància de la conservació de les espècies presents i de la
millora de l'entorn per aconseguí que vinguin algunes que ara no hi són.

Curs: 3r i 4t de Primària
Lloc: Palau de la música Catalana
Data: Assaig dia 12 de març al matí.
Cantata: 29 de març de 2019 a les 17h.
Motiu: Interpretació de la Cantata “L’aprenent de solfa”
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.
A l’assaig general només assistiran els alumnes que participaran a la Cantata del dia 29.
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Educació Primària

Cicle Superior

Cursos: 5è i 6è de Primària
Lloc: Museu d’ història de Bcn
Data: 22 de gener de 2019
Motiu: Activitat “Viatge a Barcino”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Conèixer l’origen i el passat romà de la ciutat.
 Entendre com l’existència de la ciutat romana ha condicionat l’evolució urbanística
de la ciutat.
 Analitzar la forma i les característiques urbanes de Barcino.
 Mostrar les grans continuïtats i discontinuïtats entre la vida quotidiana de l’època
romana i l’actual.

Cursos: 5è i 6è de Primària
Lloc: C/Nou de la Rambla
Data: 7 de març de 2019
Motiu: Visita al Refugi 307
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Visitar i conèixer un refugi dels construïts a Barcelona durant la Guerra Civil per
protegir-se dels bombardejos i atacs de les tropes franquistes.
 Entendre i emfatitzar amb la situació de perill i penúria que va patir la població a
les ciutats durant la guerra civil.
 Reflexionar críticament sobre les guerres, especialment pel que fa a l’ús la tàctica
dels bombardejos i els danys que aquests causen a les poblacions civils durant les
conflictes armats.
 Valorar la memòria històrica i el record del paper social i personal de la vida i obra
dels nostres avantpassats.
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Cursos: 5è de Primària
Lloc: CEM de la Mar Bella
Data: 14 de març de 2019
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...).

Curs: 5è de Primària
Lloc: Palau de la música Catalana
Data: Assaig dia 12 de març al matí.
Cantata: 29 de març de 2019 a les 17h.
Motiu: Interpretació de la Cantata “L’aprenent de solfa”
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.
A l’assaig general només assistiran els alumnes que participaran a la Cantata del dia 29.
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Cursos: 6è de Primària
Lloc: Banc d’aliments de Barcelona
Data: 28 de febrer de 2019
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 8 al 12 d’abril
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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