Dossier de sortides
1r Trimestre
Curs 17-18

Educació Infantil: Sortides escolars 1r. trimestre
Curs: P3
Lloc: Escola Sant Josep Oriol
Data: Dimecres 18 d’ octubre de 2017
Motiu: Teatre musical: P3 “La Caputxeta i els valors”,
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖
❖
❖
❖
❖

Identificar els personatges i actors principals de la representació escènica.
Entendre l’argument de l’obra.
Valorar l'atenció i el respecte en les interpretacions i produccions artístiques.
Reconèixer els valors que es treballen a l’obra.
Aprendre a concentrar-se i a participar en actes socials comportant-se
degudament en cada situació.

Curs: P4
Lloc: Escola Sant Josep Oriol
Data: Dimecres 18 d’ octubre de 2017
Motiu: Teatre musical: “Els 3 porquets i el medi ambient”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖
❖
❖
❖
❖

Ser conscients de la importància de tenir cura del nostre entorn.
Adonar-se de la importància de reciclar, tancar llums, estalviar aigua...
Desvetllar actituds de respecte vers el medi ambient.
Entendre per què és important cuidar els boscos.
Aprendre a comportar-se i a participar en actes socials.

Curs: P5
Lloc: Escola Sant Josep Oriol
Data: Dimecres 18 d’ octubre de 2017
Motiu: Teatre musical: “L’aneguet lleig i els sentiments”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖ Identificar els valors que es tracten a l’espectacle: solidaritat, bondat, tenacitat i
companyonia.
❖ Valorar l'atenció i el respecte en les interpretacions i produccions artístiques.
❖ Aprendre a concentrar-se i a participar en actes socials comportant-se
degudament en cada situació.

Curs: P3, P4 i P5
Lloc: Caixa Forum
Data: Dimecres 13 de desembre de 2017 (P5)
Dijous 14 de desembre de 2017 (P4)
Divendres 15 de desembre de 2017 (P3)
Motiu: Activitat i taller “Encaixos”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖
❖
❖
❖

Conèixer i reconèixer les formes geomètriques bàsiques.
Explorar l’entorn i reconèixer-hi les figures geomètriques.
Participar activament en el taller.
Valorar positivament l’expressió artística.

Educació Primària: C. Inicial. Sortides 1r. trimestre
Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: La Casa dels Entremesos
Data: Divendres, 27 d’octubre de 2017
Motiu: Activitat “On dormen els gegants?”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖ Explicar què fan els gegants en les festes populars i tradicionals.
❖ Reconèixer diferents figures d’imatgeria popular.
❖ Identificar algunes figures emblemàtiques de la imatgeria popular catalana.
❖ Experimentar sensacions i emocions relacionades amb el ball de gegants.
❖ Mostrar interès i curiositat per les activitats de cultura popular i tradicional.
Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Can Catà. Collserola
Data: Divendres, 24 de novembre de 2017
Motiu: Activitat “Anem a la Font Vella”
Durada: Tot el dia
Objectius i activitats:
❖ Descobrir el bosc autòcton mediterrani.
❖ Observar els canvis estacionals al bosc.
❖ Identificar les principals espècies al bosc mediterrani.
❖ Observar els rastres dels animals.
❖ Analitzar l’ impacte humà en el bosc.
❖ Incentivar el respecte vers el medi natural.

Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Auditori del Conservatori del Liceu
Data: DISSABTE 16 de desembre de 2017
Motiu: Interpretar el concert “Nadales amb swing 1”
Durada: Matí (Assaig 10´15 h- 11´15 + concert 12 h. )
Objectius i activitats:
❖ Interpretar un repertori de nadales en gran grup.
❖ Adquirir actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret o com
a oient en un concert.
❖ Escoltar atentament l´orquestra i seguir les ordres del director.
❖ Mostrar interès, curiositat i gaudi en les creacions musicals.
❖ Valorar i respectar el treball dels artistes.
❖ Mostrar gust i plaer en la interpretació.

Educació Primària: C. Mitjà Sortides 1r. trimestre
Curs: 3r i 4t de Primària
Lloc: Parets del Vallès
Data: Dijous 23 de novembre de 2017
Motiu: Visita a la fàbrica Danone
Durada: Tot el dia
Objectius i activitats:
❖ Donar a conèixer el cicle de producció o transformació del iogurt i dels productes làctics
fermentats.
❖ Conèixer les normes de seguretat i higiene de les plantes de producció.
❖ Conèixer la dieta equilibrada i fomentar hàbits per dur una dieta saludable.

Curs: 3r i 4t de Primària
Lloc: Jardí Botànic
Data: Setmana del 13 al 19 novembre 2017 (Sense determinar)
Motiu: Taller “Un pati per tothom?”
Durada: Matí
Objectius i activitats:

❖ Observar i experimentar en directe amb l’entorn del Jardí Botànic de Barcelona, i en
concret amb l’espai de l’hotel d’abelles silvestres.
❖ Entendre, des del punt de vista ecosistèmic, les diverses relacions entre insectes
pol·linitzadors i les nostres activitats pel fet de compartir el mateix entorn.
❖ Entendre que és tan necessari un lloc per poder nidificar com un entorn adequat.
❖ Manipular material per dissenyar en grup un petit hotel d’abelles.

Educació Primària: C. Superior.

Sortides 1r Trimestre

Curs: 5è de Primària.
LLoc: La Mar Bella
Data: Dijous 26 d’octubre de 2017
Motiu: Tast d’esgrima al CEM
Durada: Matí
Objectius:
❖ Progressar en el coneixement i domini del cos gaudint de l’ activitat física.
❖ Conèixer un esport tradicional per afavorir una nova experiència motriu
amb materials esportius poc convencionals en un espai alternatiu a
l’escola.
❖ Apropar-se als esports d’oposició mitjançant un esport noble i segur.

Curs: 6è de Primària.
LLoc: Cosmocaixa
Data: Dijous 14 de desembre de 2017
Motiu: Taller “Fenòmens elèctrics¨
Durada: Matí
Objectius:
❖ Entendre que l’ electricitat és un fet natural, present en tots els materials
que ens envolten.
❖ Identificar materials pels quals es pot moure una càrrega elèctrica.
❖ Interpretar els efectes del moviment de càrregues elèctriques.
❖ Prendre consciència dels perills que s’ associen a l’electricitat i a la seva
manipulació.

