
 
ACTIVITATS DE CICLE SUPERIOR 

 

CONJUNTES DE CICLE 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

 
Taller “Internet Segura” 
Organització: La caseta de la 
devesa. ( Mossos d’esquadra de  
Girona). 
Data: 7 de novembre 
Horari:  mati (9-10h 5è), de (10 -
11h 6è) 
Lloc: Escola 
Acompanyants: tutors. 
Descripció: tallers per explicar 
com funciona i advertir sobre els 
perills d'Internet, donar consells de 
seguretat i explicar com utilitzar 
adequadament les xarxes socials i 
la missatgeria instantània. 
 
Cantada de nadales I 
Organització: equip EVICE i la 
mestra de música. 
Data:  18 de desembre de 2019  
Horari: de 15 a 17h 
Lloc: Germanetes dels pobres. 
Transport: a peu. 
Acompanyants: tutors + mestra 
de música. 
Descripció: L’alumnat de cicle 
superior oferirà un concert de 
nadales adreçat als residents i 
obert a les famílies de cicle 
superior. 
 
Cantada de nadales II 
Organització: equip EVICE i la 
mestra de música. 
Data:  19 de desembre de 2019  
Horari: al matí 
Lloc: Escola. 
Descripció: L’alumnat de cicle 
superior oferirà un concert de 
nadales adreçat a l’alumnat 
d’educació infantil. 
 
Cantada de nadales III 
Organització: equip EVICE i la 
mestra de música. 
Data: 19 de desembre de 2019  
Horari: a les 16:50h 
Lloc: Patis de l’escola 
Descripció: L’alumnat de cicle 
superior oferirà un concert de 
nadales a totes les famílies de 
l’escola en el moment de recollir 
l’alumnat a les 17h. 
 
 

 
Proves Cangur: 
Data: data a concretar 
Horari: horari a concretar 
Lloc: a l’escola  
Organització: Societat catalana 
de matemàtiques 
Descripció: l’objectiu del Cangur 
és que l’alumnat participi i dediqui 
una estona especial a divertir-se 
tot resolent els reptes plantejats. 
  
Bicicletada 
Data: 3 d’ abril de 2020 
Horari: de 9 a 17h. 
Lloc: de l’escola a Bescanó 
Transport: bicicleta i bus 
Organització: Mestres de C.S. 
Acompanyants: 6 tutors + 6 
acompanyants. 
 
Teatre en anglès:  
“Journey to the centre of the 
Earth” 
Data: 13 de gener de 2020 
Horari:11.45h 5è i 15.00h. 6è 
Lloc: a l’escola (sala d’actes). 
Organització: Mestres 
d’anglès,”The Tale Teller” 
Descripció: obra en anglès 
interactiva amb l’alumnat de CS.. 

 



ACTIVITATS DE CINQUÈ 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

 
Convivències 
Data: 26-27 de setembre 5è B 
1-2 d’ octubre 5è A 
8-9 d’octubre 5è C 
Lloc: Castell d’Aro 
Transport: autocar 
Acompanyants: tutor-a + 
acompanyant. 
Organització: Dep. educació en 
valors (EVICE) 
Descripció: Sortida per treballar 
els valors i la cohesió de grup. 
 
Tallers “Consell d’ infants” 
Data: a concretar 
Horari: a concretar 
Lloc: Escola 
Acompanyants: tutors. 
Organització: Ajuntament de 
Girona. 
Descripció: tallers per explicar 
com funciona el sistema 
assembleari per arribar a triar de 
manera democràtica el seu 
representant en el Consell d’ 
Infants de Girona. 
Elecció: A concretar 
 
Fires de Girona 
Data: 30 d’ octubre (segons 
previsió del temps) 
Lloc: Catedral de Girona 
Transport: a peu 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: mestres de 5è 
Descripció: Visita a la Catedral, 
claustre i tapís de la creació. 
Conjuntament amb TAC es farà un 
concurs de fotografia. 
 
Tallers de prehistòria 
Data: 5 de desembre de 2019 
Horari: Tot el dia 
Lloc: ”Can Oliver” Pontós 
Transport: autocar 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: Monitors/es de la 
casa de colònies. 
Descripció: activitats per reviure la 
prehistòria.  
 

 
Audició: Funkids 
Data: 11 de març de 2020 
Horari: 9:45 h. 
Lloc: Auditori 
Transport: a peu 
Acompanyants: tutors + mestre 
de música. 
Organització: Auditori 
Descripció: els alumnes 
descobriran l’essència de la 
música negre amb el funky i el 
soul com a protagonistes. 
 
Projecte emprenedoria de la 
FOEG 
Data: a concretar 
Horari: a concretar. 
Lloc: escola. 
Acompanyants: tutors 
Organització: FOEG 
Descripció: apropar l’alumnat al 
món de l’empresa i fomentar 
l’esperit emprenedor. 
 
ROBOCOR Trobada escoles 
Cor de Maria de Robòtica 
Data: 27 de març de 2020 
Horari: tot el dia 
Lloc: Escola Cor de Maria de 
Blanes 
Transport: autocar 
Acompanyants: tutors + mestre 
TAC 
Organització:  mestres de les 
escoles Cor de Maria. 
Descripció: trobada de les 
escoles Cor de Maria per fer una 
activitat de Robòtica de manera 
conjunta.  
 
Projecte interdisciplinari de 
GRECIA 
Data: a concretar(març-abril) 
Horari: al matí. 
Lloc: escola. 
Organització: mestres de 5è 
Descripció: Esmorzar grec al pati 
de l’escola i olimpíades. 
 
Visita a la biblioteca Carles 
Rahola 
Data: 6 de febrer 5èB; 13 de 
febrer 5èC i 20 de febrer 5èA 
Horari: 10h. 
Lloc: biblioteca 
Transport: a peu  
Acompanyants: tutors 

 
Sortida  dia de Sant Jordi. 
Data: 23 d’ abril 2020 
Horari: tot el dia 
Lloc: Barri Rambles de Girona 
Transport: a peu 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: mestres de 5è 
Descripció: gaudir  del dia de Sant 
Jordi, fira del llibre i tota la tradició 
que l’envolta. 
 
Tallers de Neurogi 
Data: a concretar 
Horari: a concretar 
Lloc: escola 
Acompanyants: tutors 
Organització: UdG 
Descripció: Realitzar tallers de 
ciència connectades amb 
aprenentatges curriculars. 
 
Taller de ceràmica 
Data: 29 i 30 d’ abril de 2020.  
(dos grups un dia 40 i l’altre 40) 
Horari: matí 
Lloc: Museu de la Terrissa Quart 
Transport: bus TMG 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: Museu de la 
Terrissa. 
Descripció: conèixer el museu i fer 
un taller. 
 
Sortida final de curs:  
Data: 8 de maig de 2020 
Horari: Tot el dia 
Lloc: Empúries 
Transport: autocar 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: MAC 
Empúries(Museu d’Arqueologia)  
Descripció: Jocs i visita a la ciutat 
grega i ciutat romana. 
 
Esmorzar final de curs 
Horari: matí. 
Data: 21  de juny.  
Lloc: a concretar. 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Transport: a peu 
Organització: mestres de 5è. 
Descripció: Gaudir del últim dia 
d’escola. 



Organització: Biblioteca Carles 
Rahola.  
Descripció: Conèixer  el 
funcionament i organització de la 
biblioteca pública i promoure’n 
l’ús. 
 

 

 

OBSERVACIONS: 
-Les sortides i activitats que figuren en aquest pla anual poden ser modificades, anul·lades o ajornades per motius 
meteorològics o per d’altres raons justificades. 
-Durant tot el curs restem oberts a possibles activitats que es puguin oferir a nivell de ciutat. (exposicions itinerants, 
actuacions, etc.) 

 


