Dossier de sortides
1r Trimestre
Curs 18-19

Educació Infantil: Sortides escolars 1r. trimestre
Curs: P3, P4, P5
Lloc: Poble Espanyol
Data: Dimarts 23 d’ octubre de 2018 (P5)
Dimecres 24 d’octubre de 2018 (P4)
Dijous 25 d’octubre de 2018 (P3)
Motiu: “Contorn, entorn. Un bosc ben especial”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Conèixer l’ obra d’en Josep Guinovart.
 Identificar figures tridimensionals (esfera, cilindre i prisma) i planes (triangle, quadrilàter i
cercle), que formen part d'elements de l'entorn.
 Reconèixer les parts del cos i les seves característiques i possibilitats.
 Expressar emocions i identificar-les. Utilitzar el llenguatge oral per expressar sentiments,
desitjos i emocions.
 Desenvolupar el plaer estètic.

Curs: P3,P4, P5
Lloc: Centre catòlic de Sants
Data: Dilluns 10 de desembre de 2018
Motiu: “El monstre de colors”
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 les emocions que es treballen a l’obra.
Aprendre a concentrar-se i a participar en actes socials comportant-se degudament
en cada situació.

Educació Primària: C. Inicial. Sortides 1r. trimestre
Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Sant Josep Oriol
Data: Dilluns 8 d’octubre de 2018
Motiu: Activitat “L’entorn immediat: el carrer”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Reconèixer i distingir les diferents parts que configuren el carrer i els elements que
s'hi troben.
 Observar i identificar diferents comportaments, llocs i elements de seguretat viària.
 Identificar les parts del carrer i els elements que s'hi troben (vorera, calçada,
vehicles, semàfors, passos de vianants).
 Reconèixer comportaments, llocs i elements de seguretat com a vianant al carrer.
 Conèixer diferents sistemes de retenció infantil per assegurar una mobilitat segura
de la infància en els vehicles (cadireta, elevador i cinturó de seguretat).

Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Centre Catòlic d’Hospitalet de Llobregat
Data: Divendres, 16 de novembre de 2018
Motiu: Teatre “El gat amb botes”
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Comprendre i sintetitzar les idees bàsiques que l´obra pretén transmetre.
 Aprendre a concentrar-se i a participar en actes socials comportant-se
degudament en cada situació.
 Apropar-se al món del teatre i de la cultura en general.
 Identificar el paper dels diferents elements que componen l´obra: escenografia,
actors, música...

Curs: 1r i 2n de Primària
Lloc: Auditori del Conservatori del Liceu
Data: DISSABTE 15 de desembre de 2018
Motiu: Interpretar el concert “Nadales amb swing II”
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: Barcelona
Data: Divendres 9 de novembre de 2018
Motiu: Ruta Modernista
Durada: Matí
Objectius i activitats:
 Visitar i conèixer alguns edificis emblemàtics i elements del Modernisme de la
nostra ciutat.
 Valorar i respectar el patrimoni cultural.
 Mostrar un comportament cívic i respectuós en els espais públics i amb el
mobiliari urbà.

Curs: 3r i 4t de Primària
Lloc: Parc Güell
Data: Divendres 23 de novembre de 2018
Motiu: Visita guiada al Parc Güell
Durada: Tot el dia
Objectius i activitats:
 Conèixer la història del Parc Güell.
 Observar i analitzar les característiques de l’obra d’Antoni Gaudí.
 Veure la relació dels elements naturals amb els edificis i elements artístics de
Gaudí.

Educació Primària: C. Superior.

Sortides 1r Trimestre

Curs: 5è i 6è de Primària.
LLoc: Aula ambiental de la Sagrada Família
Data: Dijous 18 d’octubre de 2018

(15 alumnes de 5è i 6è)

Dimarts 23 d’octubre de 2018 (15 alumnes de 5è i 6è)
Dijous 25 d’octubre de 2018 (15 alumnes de 5è i 6è)
Motiu: “Activitat Jo no llenço, menjo”
Durada: Matí
Objectius:

 Definir el problema del malbaratament alimentari, les seves causes i
conseqüències.
 Diferenciar entre data de caducitat i data de consum preferent.
 Aprendre estratègies de consum responsable i alimentació equilibrada que ajuden
a reduir el malbaratament.
 Identificar pràctiques de conservació dels aliments i aprofitament del menjar.
 Valorar el menjar per les seves aportacions nutricionals en comptes de pel seu
aspecte.
 Desenvolupar una actitud de reflexió crítica davant del malbaratament alimentari.

Curs: 5è i 6è de Primària.
LLoc: Gavà
Data: Dimarts 11 de desembre de 2018
Motiu: Parc Arqueològic Mines de Gavà
Durada: Tot el dia
Objectius:
 Conèixer, respectar i gaudir del patrimoni arqueològic de Catalunya.
 Conèixer les principals característiques del Neolític.
 Apropar els alumnes a la vida dels homes del Neolític de Gavà.
 Conèixer a través de la interacció amb les activitats del parc arqueològic com era
la mineria fa 6000 anys i el valor de la variscita.
 Promoure el respecte vers les instal·lacions d’un parc arqueològic.

