
 

 

DIA I HORA D’ENTREVISTES Divendres, 15.00 a 16.00 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

DIA I HORA D’ENTREVISTES Divendres, 16.00 a 17.00 



SORTIDES 5è EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS 2019-20 

SORTIDA CURS OBJECTIUS TRIME
STRE 

Mataró. Fundació Iluro. 
Exposició col·lectiu Sant 
Lluc 

5è   6è Gaudir de l’Art. 

Saber estar en una sala d’exposicions. 

Ensenyar-los a descobrir el valor de la 
participació col·lectiva. 

1r 

1 i 
4/10/20

19 

Mataró. Port. Setmana de 
l’alimentació 

5è   6è Donar a conèixer l’entorn urbà, passeig 
marítim, platges i port com a entorn per 
a desenvolupar hàbits saludables i 
d’activitat física. 

Practicar l’activitat saludable de caminar 
per gaudir de la ciutat com a activitat 
física sana i sostenible. 

Ampliar i posar en comú les diferents 
possibilitats d’activitat física que ens 
trobem en l’itinerari. 

Gaudir i compartir un esmorzar 
saludable en un entorn emblemàtic de la 
ciutat de Mataró com és el braç del port. 

Diferenciar les instal·lacions publiques i 
privades que té la ciutat i l’itinerari per a 
la pràctica de l’activitat física i esportiva. 

1r 

16/10/1
9 

Calafell. Convivències a la 
casa de colònies “Artur 
Martorell” 

 

5è 

 

Conviure en un espai de trobada amb si 
mateixos, amb els altres i amb Déu, a 
través de dinàmiques de grup, moments 
de reflexió, estones de pregària. 

Ajudar a créixer als nois i noies en totes 
les dimensions com a persones lliures i 
responsables i com a creients. 

1r 

30-
31/10/1

9 

 

Mataró. Exposició de 
bolets 

5è 

 

Conèixer algunes característiques dels 
bolets i saber-ne reconèixer alguns dels 
més propers. 

1r 

15/11/2
019 

Mataró. Teatre Monumental 

“ Quotidiafonismes”  

5è   6è Gaudir d’un espectacle musical on els 
objectes quotidians demostren que la 
música és allà on decidim trobar-la 

1r 

27/11/2
019 

Mataró. Exposició de    5è     Viure una de les tradicions catalanes 1r 



pessebres més arrelades a la nostra Terra. 19/12/2
019 

 

Mataró. Teatre 
Monumental. Cantània  

 

5è Promoure i millorar l’educació musical 
dels alumnes d’una manera lúdica. 

Ensenyar-los a descobrir el valor de la 
participació col·lectiva. 

3r 

6/05/20
20 

 

Mataró. Comissaria de la 
Policia local. Taller: 
“Civicamina” 

5è Saber respectar les normes d’ús de la 
via pública. 

3r 

11/05/2
020 

Moià: “XV Mercat escolar 
de la prehistòria” 

5è Conèixer, mitjançant uns tallers, com 
vivien els nostres avantpassats i visitar 
les Coves del Toll. 

3r 

21/05/2
020 

 

 


