
FULL DE SORTIDES
MARÇ 2019

Dia Hora Curs Activitat

4 Tots L'escola romandrà tancada amb motiu de la festa de lliure 
disposició del centre. 

7 17:15
P3, P4, P5, 1r d'EP, 
2n d'EP, 3r d'EP, 
4t d'EP

Reunió de colònies per aclarir dubtes; equipatge 
necessari, documentació que cal lliurar, presentació del 
professorat,...  No falteu!! Com ja sabeu els alumnes no 
poden assistir a les reunions, per aquest motiu si alguna 
família necessita el servei de l'aula d'acollida, que ens ho 
digui a través de l'agenda uns dies abans i a les 17h el 
deixarem a l'acollida. 

1 de 8:00 
a 17:00

1r d'ESO Taller dels Vertebrats. Zoo de Barcelona. Transport en 
metro.

1 de 9:00 
a 17:00

2n d'ESO Taller del tèxtil. Museu de la ciència i de la Tècnica de 
Terrassa. Transport en autocar.

1 de 8:00 
a 17:00

3r d'ESO Visita Coves de Salnitre. Collbató .   Parc Natural de 
Montserrat. Transport en autocar.

5 15:00 5è d'EP La Federació Catalana de Floorball farà a l'hora d'Ed. Fisica 
un petit "tast" de la pràctica d'aquest esport. 

6
de 9:00 
a 17:00

2n d'EP
Sortida a la casa "El Pinar" (Canyelles) on, com si fóssin 
astronoms, treballarem els planetes. Transport en 
autocar.

6 de 8:00 
a 13:30

2n d'ESO El malalt imaginari. Teatre Regina. Transport en metro.

6 de 9:00 
a 11:00

4t d'ESO Última sessió de Taller sociemocional. Escola

6 15:00 5è d'EP La Federació Catalana de Floorball farà a l'hora d'Ed. Fisica 
un petit "tast" de la pràctica d'aquest esport. 

6
de 10:00 
a 13:00

P3, P4, P5

Els alumnes d'infantil marxem al teatre  Principal de 
Badalona a veure "Vola Ploma", un conte de titelles amb la 
companyia Perifèria Teatre. Recordeu mirar les normes a 
l'agenda. Transport en autocar.

7
de 10:00 
a 13:00

1r d'EP, 2n d'EP
Sortida al teatre Zorrilla de Badalona on la companyia 
"Periferia teatre" ens presentarà l'obra "Vola Ploma". 
Transport en autocar.

7 de 9:00 
a 13:00

4t d'EP Taller sobre la Solidaritat "La Nur i en Llorenç cerquen un 
pais en Pau". 

7
de 9:00 
a 9:00

P3, P4
Xerrada d'higiene bucodental als alumnes de P3 A/B i P4B. 
Els alumnes del Grau Superior d'Higiene ens faran les 
recomanacions oportunes per mantenir una bona higiene. 

12 de 9:00 
a 17:00

3r d'EP Sortida al taller de terrisseria "Casa Valldeperes" a Sant 
Sadurní d'Anoia. Transport en autocar.

12 15:00 5è d'EP La Federació Catalana de Floorball farà a l'hora d'Ed. Fisica 
un petit "tast" de la pràctica d'aquest esport. 



13 15:00 5è d'EP La Federació Catalana de Floorball farà a l'hora d'Ed. Fisica 
un petit "tast" de la pràctica d'aquest esport. 

14
de 9:00 
a 17:00

P5

Els alumnes de P5 visitaran les Coves del Toll (Moià) on 
faran un taller de confecció de collarets i pintures 
rupestres. Recordeu mirar les normes a l'agenda. 
Transport en autocar.

19 de 9:00 
a 13:00

2n d'EP Taller d' Educació Viària. 

20 de 9:00 
a 17:00

4t d'EP Sortida al "Bosc Vertical" a Mataró. Transport en autocar.

21
de 9:00 
a 17:00

P3

Els alumnes de P3 visitaran La Granja (Santa Maria de 
Palautordera), on faran tot un seguit d'activitats per 
treballar les pors. Recordeu mirar les normes a l'agenda. 
Transport en autocar.
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