
 
 

 

 

SORTIDES EDUCATIVES CURS 22-23 
 

 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r i 2n 
 DATA ACTIVITAT/LLOC OBJECTIUS 

1
r 

tr
im

e
st

re
 

18 de 
novembre de 

2022 

“Astronomia” 
Can Vandrell  
(Sant Feliu de 

Buixalleu, Girona) 
TOT EL DIA 

· Treballar l’astronomia a partir de diferents 
activitats emmarcades dins del projecte. 
Descobrir el planetari i aprendre diferents 
conceptes sobre els planetes. 

2
n

 
tr

im
es

tr
e 

3
r 

 
tr

im
es

tr
e 

07 de febrer 
de 2023 

Visita a la comissaria 
de Mossos d’Esquadra 

(Ripollet) 

· Descobrir la feina que realitzen les dones i 
homes que treballen al cos de Mossos 
d’Esquadra. 

8 de març 
del 2023 

“Taller de vidre” 
Casa Mas Fabrera 
(Casa Nova Mas 

Fabrera s/n L’Ametlla 
del Vallès, Barcelona 

TOT EL DIA 

· Descobrir el fascinant món del vidre. 
Treballar la transversalitat d’aquesta sortida 
en els diferents àmbits. 

3
r 

tr
im

es
tr

e 

24 de maig 
del 2023 

“Cim d´àligues” 
Paratge del Pi Solitari 

s/n (Sant Feliu de 
Codines) 
TOT EL DIA 

· Descobrir el món de les aus realitzant una 
sèrie d’aproximacions al seu hàbitat. 

· Treballar les característiques d’aquests 
animals. 

17, 18 i 19  
de maig   
del 2023 

“Anem de COLÒNIES” 
Can Castellar 
(Vallgorguina) 

· Conviure tres dies amb els companys 
d’escola en un ambient diferent. 

· Estar en contacte amb la natura tot gaudint 
de noves experiències. 

· Fomentar l’autonomia personal en les 
estades d’aprenentatge 

Pendent de concretar 
al llarg del curs 

“Campanya escolar de Teatre” (Ripollet) 

“Sortida al parc”   (Ripollet) 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

 

SORTIDES EDUCATIVES CURS 22-23 
 
 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3r i 4t 

 DATA ACTIVITAT/LLOC OBJECTIUS 

1
r 

 
tr

im
es

tr
e 

28 d´octubre 
del 2022 

“Molí paperer” 
Museu de paper  

(Capellades) 
TOT EL DIA 

· Conèixer la matèria primera del paper en 

diferents moments històrics. 
· Reconèixer en l’entorn els diferents tipus de 
paper que s’utilitzen quotidianament. 
 

2
n

 
tr

im
es

tr
e 

3
r 

 
tr

im
es

tr
e 

10 de març  
del 2023 

“Pantà de Santa Fe” 
Ursus Natura 

 (Montseny) 
TOT EL DIA 

· Fer una ruta pel pantà. 
 
· Observar i identificar les plantes i animals 
del pantà. 
 

3
r 

tr
im

es
tr

e 

17, 18 i 19  
de maig   
del 2023 

“Anem de COLÒNIES” 
Can Castellar 
(Vallgorguina) 

· Conviure tres dies amb els companys 
d’escola en un ambient diferent. 

· Estar en contacte amb la natura tot gaudint 
de noves experiències. 

· Fomentar l’autonomia personal en les 
estades d’aprenentatge. 

2 de juny 
    del 2023 

“Gimcana d´aigua” 
Castell Vell 

(Llinars del Vallès) 
TOT EL DIA 

· Realitzar jocs d´aigua. 
· Gaudir d´un dia engrescador refrescant-se 

amb l´aigua. 

Pendent de concretar 
al llarg del curs 

“Campanya escolar de Teatre” (Ripollet) 

“Sortida al parc”   (Ripollet) 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

SORTIDES EDUCATIVES CURS 22-23 
 
 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 5è i 6è 

 DATA ACTIVITAT/LLOC OBJECTIUS 

1
r 

 
tr

im
es

tr
e 

7 de 
novembre 
 del 2022 

 
Museu Tècnica 

Manresa 
(Manresa) 
TOT EL DIA 

. Aprendre l’època de la industrialització a 
través del joc 
. Posar-se a prova per resoldre reptes i 
treballar en equip 
. Descobrir un dels llegats industrials més 
importants del país i entendre de la 
importància de preservar-lo. 
. Conèixer com funciona la comunicació a 
llarga distància entre emissor i receptor 
. Experimentar com els robots poden 
interactuar i comunicar-se amb nosaltres 
. Buscar respostes a preguntes sobre 
comunicació 

2
n

 
tr

im
es

tr
e 

3
r 

 
tr

im
es

tr
e 

17 de març  
del 2023 

Poble Espanyol 
(Barcelona) 

TOT EL DIA 

. Descobrir de forma lúdica el recinte actual 
del Poble Espanyol 
. Conèixer l’Exposició Internacional de 1929 
. Orientació amb un mapa. 
. Veure de prop l’elaboració artesanal amb 
diferent materials. 

3
r 

tr
im

es
tr

e 
3

r 
 

tr
im

es
tr

e 

20 d’abril 
 del 2023 

*Només 5è 
 “Cantània” 

(Auditori de Barcelona) 
MATÍ 

· Participar de l’organització un acte per als 
alumnes de característiques globals 
pensades exclusivament per a ells/es. 
· Participar en una vivència musical 
important i inoblidable per a tothom. 

17, 18 i 19 
de maig 
del 2023 

 

“Anem de COLÒNIES” 
Can Castellar 
(Vallgorguina) 

· Conviure amb els companys d’escola en un 
ambient diferent. 

· Estar en contacte amb la natura tot gaudint 
de noves experiències. 

· Fomentar l’autonomia personal en les 
estades d’aprenentatge 

2 de juny  
del 2023 

“Base Nàutica” 
Pineda de Mar 

(Barcelona) 

· Realitzar activitats esportives dinàmiques i 
sostenibles en un entorn no habitual. 

· Gaudir d´un dia engrescador refrescant-se 
amb l´aigua. 

Pendent de concretar 
al llarg del curs 

“Campanya escolar de Teatre” (Ripollet) 

“Sortida al parc”   (Ripollet) 

 


