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1r Trimestre 

Nivell Activitat  
OBJECTIU Entit. 

Organitzadora 
Data Durada Preu aprox. 

3r i 4t 
Visita a la fàbrica de 
Cacaolat 

Aproximar a l’alumnat al sector secundari. 
Aprendre els beneficis d’una alimentació saludable. 

Cacaolat 09.11.2018 Tot el dia 
10,50 euros 
 

3r i 4t 
Learning english 
through theatre. Time 
Travellers 

Oferir un espai significatiu d’ús de la llengua fora de 
l’aula, com a eina de suport al procés d'aprenentatge de 
la llengua anglesa. 

Ajuntament  Mati 4 euros 

4t  Contes per a la ràdio 
Oferir un recurs motivador per afavorir l’expressió oral 
en llengua catalana. 

El Prat Ràdio i el 
CRP 

 Mati Gratuïta 

3r  El joc de la Motxi 

Adquirir hàbits de salut i de cura del nostre cos i 
valorar-lo. 
Conèixer les normes d’higiene postural bàsiques i 
aprendre a aplicar-les a les activitats de la vida diària. 

Ajuntament   
2 sessions 
de mati  

Gratuïta 

 
2n Trimestre 

Nivell Activitat 
OBJECTIU Ent. 

Organitzadora 
Data Durada Preu aprox. 

3r i 4t 
Visita al Museu 
AGBAR + Taller 
Planeta Aigua 

Observar i experimentar el comportament de l'aigua en 
diferents condicions i comparar-lo amb el d'altres líquids.  
Valorar positivament el treball en equip per aconseguir un 
objectiu comú. 

Museu Agbar  
(Cornellà de 
Llobregat) 

11.03.2018 Tot el dia 
14,50 euros 
 

4t 
Jugant amb la 
dansa 

- Introduir-se a la dansa per mitjà de la pràctica. 
Millorar la coordinació motriu. 
Treballar la interacció grupal. 

Ajuntament i 
Companyia de 
Dansa Mar 
Gómez 

 
2 session de 
2 hores 

Gratuïta 

3r 
Visita a la 
biblioteca 
municipal 

Conèixer el funcionament i l’emplaçament de la 
biblioteca. 
Fomentar l’ús de la biblioteca.  
Animar l’alumnat a la lectura. 

Biblioteca 
Antonio Martín 

  Gratuïta 

3r i 4t 
Conte 
col·laboratiu 

Fomentar la lectura i l’escriptura des del punt de vista del 
gust i la imaginació. 

CRP del Prat de 
Llobregat 

  Gratuïta 
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Impulsar el treball en xarxa amb els altres centres de la 
ciutat. 
Propiciar la comunicació i el coneixement entre alumnat 
de diversos centres. 

4t Taller de poesia 

Acostar la poesia als infants. 
Possibilitar la descoberta del gust per la lectura i per 
l’expressió oral i escrita dels sentiments. 
Donar a conèixer la biblioteca municipal i els recursos que 
ofereix als infants de la ciutat. 

Biblioteca 
Antonio Martín 

Dia del mes 
de març a 
determinar. 

 Gratuïta 

4t  

Aules amb bon 
tracte: “Un dia 
vaig ser petit, molt 
petit”. 

Promoure els bons tractes a la gent gran a partir de la 
comunicació i interacció entre infants i gent gran. 
Reconèixer la vellesa com una etapa més del cicle vital. 
Afavorir l’empatia dels infants envers la gent gran. 

Unitat de Serveis 
de Proximitat de 
Serveis Socials. 

1 sessió de 2 
hores 

 Gratuïta 

 
3r Trimestre 

Nivell Activitat OBJECTIU Ent. Organitza Data Durada Preu aprox 

3r i 4t Sortida Esportiva   25 de març Tot el dia 4,5 euros 

3 i 4t  
L’Escola va de Bolo: 
anem al teatre 

Familiaritzar l’alumnat amb les arts escèniques. Ajuntament i 
Fundació La Xarxa 

 Matí 5euros 

3r 
Mou-te pel carrer 
amb responsabilitat 

Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació 
amb els diferents espais de mobilitat. 
Adquirir hàbits per a la mobilitat segura. 

Policia Local. 
 

 2 sessions Gratuïta 

3r Visita a un forn de pa 

Valorar i adquirir hàbits alimentaria que benificiïn la 
salut. 
Potenciar i descobrir les capacitats i habilitats dels nens 
i nenes. 

Ajuntament  Mati Gratuïta 

4t  De l’hort al plat 

Adquirir hàbits de salut i de cura del nostre cos i 
valorar-los. 
Conèixer els factors i les pràctiques socials que 
afavoreixen o entorpeixen el desenvolupament del cos. 

Ajuntament  

2 sessions 
(1 sessió a 
l’aula i 1 
sessió a 
l’exterior) 

Gratuïta 
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4t  Les etiquetes parlen 
Acostumar-se a llegir les etiquetes. 
Saber distingir i valorar les diferents dades. 
Utilitzar la informació per triar responsablement. 

Ajuntament  Matí Gratuïta 

 
CAL INCLOURE LES ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT QUE IMPLIQUIN SORTIR DEL CENTRE 

 


