
Dia Hora Curs

1 17:00 I4

2
de 9:00 a 

17:00
2n d'ESO

2 17:00 I5

3
1r d'EP, 2n d'EP, 
3r d'EP, 4t d'EP

3 17:00
1r Primària
4t Primària

7
de 9:00 a 

13:30
3r d'ESO

del 7 al 10 5è d'EP

8
de 9:00 a 

13:30
1r d'ESO

8 4t d'ESO

8
de 9:00 a 

17:00
Tota l'escola

9
de 8:00 a 

17:00
1r d'ESO

14
de 9:00 a 

13:00
3r d'ESO

14
de 9:00 a 

17:00
I5

15
de 9:00 a 

17:00
2n d'EP

15
de 9:00 a 

17:00
4t d'EP

16
de 9:00 a 

17:00
1r d'EP

17 Tota l'escola 

                              SORTIDES I ACTIVITATS MARÇ 2023

Sortida a la casa de colònies "El Pinar a Canyelles on 
descobrirem  el nostre Sistema Solar i el nostre Univers! . 
Transport en autocar.

Sortida a Catalunya en Miniatura on treballarem les 
comarques fent una gimcana. Transport en autocar.

Sortida a Can Fusteret (L'Atmella del Valles) Farem un 
treball de ceràmica sobre l'artista plàstic que estem 
treballant. Transport en autocar.

L'escola romandrà tancada. Dia festiu lliure disposició. 

Visita a TV3. Transport en metro.

Dia Internacional de les Dones. Durant el dia d'avui es faran 
diferents activitats, adaptades a la etapa. 

Fem Mates a Collserola. . Transport en autocar.

Vine a cantar The Beatles amb...Sgt Peppers. L'Auditori. 
Transport en metro.

Anem a visitar les Coves del Toll (Moià) on farem un taller de 
confecció de collarets i pintures rupestres. Recordeu vestir 
amb la uniformitat i mirar les normes que trobareu en el 
welcome pack que us vam enviar a l'inici de curs. 

Farem diferents activitats al centre relacionades amb els dia 
de la Natura. 

Les famílies amb els seus fills/es podran visitar l'hort de 
l'escola, coneixe'l i ajudar-nos una estoneta a cuidar-lo. 
Rebreu més informació. 

The phantom of the Opera. Centre moral i cultural de 
Poblenou. Transport en metro.

Colonies a la Neu. Transport en autocar.

Jazz en viu...swing! Palau de la Música Catalana. Transport 
en metro.

Les famílies amb els seus fills/es podran plantar a l'hort de 
l'escola. Rebreu més informació. 

Coneix millor l' aigua. Depuradora  Montcada i Reixac. 
Transport en autocar.

Les famílies amb els seus fills/es podran plantar a l'hort de 
l'escola. Rebreu més informació. 

Activitat



22
de 9:00 a 

13:00
Ed. Infantil

22 09:00 1r d'EP, 2n d'EP

23
de 9:00 a 

17:00
3r d'EP

27
de 9:00 a 

17:00
1r d'ESO 

28
de 8:00 a 

17:00
3r d'ESO 

29 10:00
3r d'EP, 4t d'EP, 
5è d'EP, 6è d'EP

29 4t d'ESO 

31
de 8:00 a 

17:00
2n d'ESO 

31 Tota l'escola 

31
Ed. Infantil

Ed. Primària

31
de 9:00 a 

17:00
I4

Sortida al Poble Espanyol on veurem i practicarem el treball 
artesanal del ceramista. Transport en autocar.

Lliurament de l'informe trimestral mitjançant el Clickedu. 

Visitarem Can Montcau a La Roca Del Vallès. Celebraran el 
final del 2n trimestre amb una tradició relacionada amb la 
festa de Setmana Santa. Coneixeran la tradició d'una 
autèntica mona de pasqua... Serà un dia emocionant!! 
Recordeu vestir amb la uniformit

Activitats científiques grup de ciències de 4t . Parc del 
Fórum. A peu

Monestir de Sant Benet. Farem dos tallers sobre l'època 
medieval.Treball de síntesi. Transport en autocar.

Darrer dia d'escola. Les classes comencen el dia 11 d'abril. 

Itinerari per la ciutat. Treball de síntesi. A peu

Itinerari per Sant Martí. Treball de síntesi. A peu i en metro

Sortida al teatre Zorrilla de Badalona per veure l'obra “20.000 
llegües de viatge submarí” de la companyia  VEUS VEUS 
ESPECTACLES. Transport en autocar.

Sotida al teatre Zorrilla de Badalona per veure l'obra “La 
pastissera i els follets” de la companyia  L’ESTAQUIROT . 
Transport en autocar.

L'alumnat d'Infantil marxem al teatre Zorrilla de Badalona a 
veure "La Pastissera i els follets", un espectacle de titelles. 
Mireu les normes al welcome pack, document que vam 
lliurar a l'inici de curs. 


