
 

DIA I HORA D’ENTREVISTES Divendres, 15.00 a 16.00 
 

 

 

 



 

DIA I HORA D’ENTREVISTES Divendres de 15 a 16h. 
 

 

 

 



SORTIDES 6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS 2019-20 

SORTIDA CURS OBJECTIUS TRIMESTRE 

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 4/10/2019 

Mataró. Museu arxiu de 
Santa Maria. El flabiol a 
Mataró, 300 anys. 

6è Ensenyar-los a descobrir el valor de 
la participació col·lectiva 

Conèixer quins van ser els 
antecedents del flabiol i com aquest 
instrument, acompanyat d’un 
tambor, ha estat present en la vida 
de la ciutat almenys des de fa 300 
anys i hi ha perviscut fins als nostres 
dies.  

Gaudir de la cultura popular 
catalana. 

1r 

8 i 10/10/2019 

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 

16/10/19 

Barcelona. Parlament de 
Catalunya i Parc de la 
Ciutadella 

6è Conèixer de prop la seu de la 
principal institució catalana i visitar 
el seu entorn. 

1r 

20/11/18 



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 

27/11/2019 

Sant Feliu de Codines. Cim 
d’àligues 

6è Conèixer de prop les 
característiques de les aus 
rapinyaires, tot fent una visita per la 
zona on viuen i gaudint dels seus 
vols en llibertat. 

Sensibilitzar als alumnes del 
respecte cap aquestes aus i la 
natura que els envolta. 

2n 

31/01/2020 

Mataró. Comissaria de la 
Policia local. Taller: “En 
bici o patinet” 

6è 

 

Desenvolupar el respecte, la 
responsabilitat i la noció del perill en 
la conducció de la bicicleta i el 
patinet. 

Adquirir coneixements de normes, 
senyals, mecànica i conducció de la 
bicicleta i el patinet. 

2n 

19 i 
26/03/2020 

 

Blanes. Robocor 

6è Assolir les activitats proposades en 
grup i la resolució dels reptes 
robòtics mitjançant la programació. 

Conviure i conèixer altres alumnes 
de les escoles de la Fundació Cor 
de Maria. 

2n 

27/03/2020 

Mataró. Miquel Biada. 
Mostra de teatre 

6è Promoure l’accessibilitat de la 
pràctica teatral a tota la població 
infantil. 
 
Potenciar l’ús de la llengua catalana 
en els alumnes participants. 
 
Potenciar la participació en activitats 
i espais de convivència de l’entorn 
escolar.  

3r 

7/05/2020 

Calafell. Colònies “Artur 
Martorell” 

6è Conviure junts en plena natura i 
desenvolupar l’autonomia personal. 

3r 

8,9 i 
10/06/2020 

 

 

 


