
 
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 SISÈ 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

 
Projecte emprenedoria de la 
FOEG 
Data: a concretar 
Horari: a concretar. 
Lloc: escola. 
Transport: autocar  
Acompanyants: tutors 
Organització: FOEG 
Descripció: Sortida a la fàbrica 
Simón. 
 
Sortida  de fires:  
Data: 30 d’ octubre 2019 
Horari: a concretar 
Lloc: Girona 
Transport: a peu 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: mestres de 6è 
Descripció: activitat relacionada 
amb el projecte d’emprenedoria. 
  
Projecte QUIMET. 
Data: durant el trimestre 
Horari: a concretar 
Lloc: escola 
Organització: mestres de 6è i 
alumnes. 
Descripció: xerrada i tallers. 
Campanya extracció de restauració 
d’en Quimet i els Caps Grossos. 
 

 
Tallers de Miralls  
Data: a concretar 
Horari: tot el dia 
Lloc: Cosmo Caixa (Barcelona) 
Transport: autocar 
Acompanyants: tutors +1 
mestre. 
Organització: Cosmo Caixa  
Descripció: Miralls dins i fora de 
la realitat (dinamitzada) 
 
Audició: That’s Musical 
Data: 5 de març de 2020 
Horari: matí. 
Lloc: Cosmo Caixa. 
Transport: a peu. 
Acompanyants: tutors + mestra 
de música. 
Organització: Cosmo Caixa. 
Descripció: entendre el procés 
de creació d’un espectacle 
musical. 
 
Visita d’alumnes de sisè a la 
Salle + informació ESO. 
Horari: de 15 a 17h. 
Data: 28 de febrer del 2020 
Organització: mestres de 6è 
Masmitjà - Salle. 
Descripció: conèixer la Salle i 
l’etapa d’ESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Audició: Musical 
Data: 15 d’ abril de 2020 
Horari: matí. 
Lloc: auditori. 
Transport: a peu. 
Acompanyants: tutors + mestra de 
música. 
Organització: Auditori. 
Descripció: Conèixer la 
metodologia Basket Beat utilitzant: 
veus, percussions, teclats, 
instruments de vent i un tubòfon. 
 
Sortida Sant Jordi (Rambla) 
Data: 23 d’ abril 2020 
Horari: a concretar. 
Lloc:  Ciutat de Girona(Rambla) 
Transport: a peu 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: mestres de 6è 
Descripció: gaudir  del dia de Sant 
Jordi, fira del llibre  i de les 
activitats realitzades pels alumnes 
de l’escola. Venda de roses i llibres 
per Sant Jordi. 
 
Jutjats 
Projecte interdisciplinari. 
Data: abril -  maig 
Horari: a concretar. 
Transport: a peu. 
Acompanyants: tutors + 1 mestre. 
Organització: mestres de 6è, 
pares i mares de l’escola i jutjats de 
Girona. 
Descripció: coneixement de món  
jurídic. Role-Playing d’un cas 
judicial 
 
Fira solidària 
Data:29 de maig de 2020 
Horari: de 10 a 12h 
Lloc: escola. 
Organització: mestres i alumnat 
de 6è 
Descripció: l’alumnat de tota 
l’escola participa en diferents 
activitats i tallers organitzats per 
l’alumnat de sisè. 
 
Colònies de mar a Platja d`Aro 
Data: 3, 4 i 5 de juny de 2020. 
Lloc: Aparthotel Comtat Sant Jordi 
Transport: autocar. 
Acompanyants: tutors de 6è + 1 
acompanyant + monitors del Collell. 
Organització: El Collell 



Descripció: Participar a unes 
colònies amb activitats de mar. 
 
GRADUACIÓ dels alumnes de 6è 
de primària 
Horari: a concretar 
Data: a concretar. 
Organització: Equip Directiu i 
mestres de sisè. 
Descripció: Acte de graduació 
obert a les famílies. 
 
Sopar final de curs 
Horari: de les 21h a les 23h. 
Data: 18 de juny. 
Organització: mestres de 6è i 
AMPA. 
Descripció: Sopar i ball de cloenda 
d’etapa. 
 
Esmorzar final de curs 
Lloc: a concretar. 
Horari: matí. 
Data:19  de juny. Acompanyants: 
tutors + 1 mestre. 
Transport: a peu 
Organització: mestres de 6è. 
Descripció: Gaudir del últim  
dia d’escola.  
 
 

 

 

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.) 

 


