
Activitats Culturals:  

 
Són activitats de música, titelles i teatre que promou l’Associació Cultural de 

Granollers. Aquestes activitats estan subvencionades, parcialment, per 
l’Ajuntament de Vilalba Sasserra i la Diputació de Barcelona.  

També es participarà en l’activitat cultural que programi el Bibliobús i que 
està totalment subvencionada per la Diputació. Aquesta activitat es 

realitzarà en el Casal Municipal de Vilalba. 
 

 

Calendari d’activitats culturals: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL: 
 
* El 24 de maig, els alumnes de P3 gaudiran de l’espectacle de titelles “En 

Patufet” de Centre de Titelles de Lleida, al Casal Municipal de Vilalba 
Sasserra. 

 
* El 14 de maig, els alumnes de P4 i P5 gaudiran de l’espectacle de 

titelles en anglès “The jungle” d’IPA produccions, al Casal Municipal de 
Vilalba Sasserra. 
 

* A concretar, els alumnes de P5 participaran en l’activitat “Fem dansa”. 
 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
 

* El 14 de maig, els alumnes de 1r i 2n aniran a veure un espectacle de 
titelles en anglès “The Jungle” d’IPA produccions, al Casal Municipal de 

Vilalba Sasserra. 
 

* El 13 de març, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è aniran a veure una obra  

en anglès “The princess and the pea” de Festuc Teatre, a l’Ateneu de 
Sant Celoni.  

* A concretar, els alumnes de 2n participaran en l’activitat “Fem dansa”. 
 

 

Sortides Curtes:  
 
Són sortides pels voltants del poble que serveixen per enriquir el 
coneixement sociocultural i de la natura dels alumnes. Són les següents: 

 
•Passeig pel bosc amb els alumnes d‘Educació Infantil. 

 
• Diverses sortides de natura amb els alumnes de CI, CM i CS, per estudiar 
els boscos de pinedes i els alzinars i realitzar-ne un treball posterior. 

 

 

 
 



Sortides llargues:  
 

Considerem com a molt positives les sortides, tant les que serveixen per 

treballar aspectes concrets del currículum, com les que presenten un 
aspecte més lúdic. Continuem amb la línia d’escola realitzant diverses 
sortides. 

Procurem fer sortides que abastin totes les àrees del currículum, des de les 
Llengües fins a Coneixement del Medi o Música. 

 
 
 

 

Calendari Sortides llargues:  

 
 
PRIMER TRIMESTRE:  
 

* El 17 d’octubre, els alumnes de Cicle Superior visitaran el conjunt 
Monumental d’Olèrdola.  
 

* El 30 d’octubre, els alumnes de Cicle Inicial aniran a Can Fusteret, a 
l’Ametlla del Vallès.  

 
* El 7 de novembre, els alumnes d’ Ed. Infantil visitaran la Fundació 
Miró a Barcelona.  

 
*El 9 de novembre, els alumnes de Cicle Mig aniran a Can Fusteret, a 

l’Ametlla del Vallès.  
 
 
 

SEGON TRIMESTRE: 
 

* El 31 de gener, els alumnes de 5è i 6è aniran a visitar el Museu del 
Cinema a Girona.  
 

* El 12 de febrer, el alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t aniran a La Pedrera de 
Barcelona i al Parc Güell. 

 
* El 2 de març, els alumnes de P3, P4 i P5 aniran a fer una caminada al 
Corredor.  

 
* A concretar, els alumnes de 5è aniran al Parc del Montnegre i 

Corredor a realitzar l’activitat “Viu el Parc”. 
 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 

*El  18 i 19 d’abril, tots els alumnes de l’escola aniran de colònies a La 

Garbinada,  a Torroella de Montgrí. 

 



 

 
 

Programa educatiu: Viu el parc 

La finalitat és afavorir que els alumnes de 5è tinguin un coneixement més 
global del Parc Natural del Montseny, tant a nivell d’història natural com 
social, i també per propiciar l’intercanvi i les coneixences entre ells. 

Tres eixos mouen aquesta proposta:  

• Conèixer i divulgar el nostre entorn més proper. 
• Intercanviar informació i establir noves relacions. 
• Realitzar un producte d’utilitat dins i fora de l’escola. 

Aquests tres eixos conflueixen en una sortida que es concreta en un itinerari 

de natura pel Montseny.  

Aquest programa educatiu compta amb el suport i col·laboració de la 
Diputació i de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra. 

 


