
Dia Hora Curs

2 Tota l'escola

3
de 9:00 a 

13:00
5è d'EP

5 09:00 1r d'EP, 6è d'EP

5
de 9:00 a 

17:00
2n d'EP

5 11:00 PRI 1B

5 12:00 PRI 6B

6
de 15:01 a 

17:00
5è d'EP

6
de 9:00 a 

13:00
P3 B

12 09:00 6è d'EP

12 11:30 PRI 1A

13
de 11:00 a 

12:00
5è d'EP

13
de 9:00 a 

13:00
5è d'EP, 6è d'EP

17
de 9:00 a 

13:00
1r d'EP

18
de 9:00 a 

17:00
1r d'EP

19 11:00 PRI 3B

20
de 9:00 a 

17:00

Ed. Infantil
C. Inicial
C. Mitjà

C. Superior

Celebrem el dia de la Diversitat. Durant el dia d'avui es 
faran diferents tipus d'activitats. 

Xerrada dels alumnes de sanitat sobre la higiene dental . 

Taller: "Stop & go" de robótica. 

Sortida de mig dia  per visitar  la Fundació Miró . 
Transport en autocar.

Sortida a "El Xaragall (LLinars del Vallés) per treballar les 
plantes. Transport en autocar.

Xerrada dels alumnes de sanitat sobre la higiene dental. . 

Xerrada del alumnes de sanitat sobre la higiene 
bucodental. 
Taller d'estratègies de venda dins del Projecte 
d'Emprenedoria . 

L'alumnat del Grau Superior d'higiene bucodental, ens 
explicaran com ho hem de fer per mantenir una bona 
higiene de les dents.

3a dosi de vacunes . 

Xerrada dels alumnes de sanitat sobre la higiene dental . 

Festa local, l'escola romandrà tancada. 

"English Day" Activitats i obra de teatre en angles en la 
que participen tots les escoles del Municipi. Participen 
també un grup d'alumnes de 4t ESO com a monitors de 
les activitats. Estarem en el Poliesportiu Ricard. Anirem a 
peu. 
Revisions bucodentals. 
Sortida a Can Miqueló per treballar els planetes. (Sortida 
del 2n trimestre ajornada). Transport en autocar.

Xerrada dels alumnes de sanitat sobre la higiene dental. 

Activitat

                   SORTIDES I ACTIVITATS MAIG 2022



20
de 9:00 a 

13:00
P3 A

25
de 9:00 a 

17:00
4t d'EP

26 11:30 PRI 6B

30
de 9:00 a 

17:00
P5

31
de 8:00 a 

17:00
2n d'ESO

31
de 9:00 a 

13:00
5è d'EP

31
de 9:00 a 

17:00
P4

MNAC: " Murs que comuniquen: dels Romànic a les 
xarxes socials ". Transport en metro.

Mercat de Cooperatives Escolars a la Plaça de 
l'Ajuntament. Venda de productes com a acte de cloenda 
del taller d'emprenedoria . 

Aniran a Can Pou a Sant Antoni de Vilamajor. On 
treballaran les plantes, centrar-se en les medicinals.
Recordeu vestir amb la uniformitat i mirar les normes que 
trobareu en el welcome pack que us vam enviar a l'inici 
de curs. 

L'alumnat del Grau Superior d'higiene bucodental, ens 
explicaran com ho hem de fer per mantenir una bona 
higiene de les dents. 

Sortida a "Catalunya en Miniatura" per treballar les 
comarques (Sortida del 2n trimestre ajornada). Transport 
en autocar.

Xerrada dels alumnes de sanitat sobre la higiene dental . 

Aniran a Can Vandrell a Sant Feliu de Buixalleu. On 
visitaran un planetari flotant i viatjaran per l'univers. 
Recordeu vestir amb la uniformitat i mirar les normes que 
trobareu en el welcome pack que us vam enviar a l'inici 
de curs. 


