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ANNEX 1 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL 

TRIM. DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 

EN BUS 
OBJECTIUS 

TEL/FAX/ 

MAIL 

1r 

28 OCT Dia  
Sortida de Tardor a Can 

Plana (Vallgorguina) 
P3, P4 i P5 Bus 

 Observar directament els trets característics 

de la tardor. 

 Conèixer els elements de l’entorn natural. 

 Recollir mostres. 

 Mostrar respecte per els elements del marc 

natural. 

 Emmarcar la celebració de la Castanyada  

938679229 

14 NOV Matí 
Teatre 

“Història d’un mitjó” 
P3, P4 i P5 Bus 

 Ampliar vocabulari 

 Desenvolupar el sentit crític i la imaginació 

 Comprendre la narració d’un espectacle 

 Reconèixer els personatges i algunes de les 

seves característiques 

 Gaudir de l’espectacle 

 

 DES Matí Fira de Sta. Llúcia P3, P4 i P5 A peu 
 Observar els elements propis de Nadal. 

 Participar i conèixer les festes populars pròpies 

de la nostra cultura. 

 

12 DES Matí Nadales a TVM P4 i 2n A peu  

 Aprendre diferents nadales. 

 Conèixer la temàtica. 

 Aprendre a cantar a “cor”. 

 Conèixer un plató de televisió. 

 

2n 

14 FEB Dia Cosmocaixa P3, P4 i P5 Bus 
 Estimular el coneixement científic 

 Participació en tallers 
 

GEN-FEB Matí CA L'ARENAS. Taller P3, P4 i P5 A peu 
 Participar en les activitats proposades 

 Reforçar l'expressió artística de manera lúdica 
 

MARÇ Matí 
Mercat de la Plaça de 

Cuba 
P3 A peu  

 Valorar l’entorn proper 

 Conèixer les fruites i verdures pròpies de 

l’època 

 Hàbit d’anar a comprar 
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SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL 

TRIM. DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 

EN BUS 
OBJECTIUS 

TEL/FAX/ 

MAIL 

2n 

3 MARÇ Matí  

Visita al Centre 

Jardineria PASSI 

(Mataró) per confirmar 

 

P4 

Bus 

urbà 

 Valorar l’entorn proper. 

 Adquirir hàbits d’educació viària. 

 Ampliar continguts sobre plantes i primavera 
 

10 MARÇ Matí 

Visita al Centre 

Jardineria PASSI 

(Mataró) per confirmar  

P5 
Bus 

urbà 

 Valorar l’entorn proper. 

 Adquirir hàbits d’educació viària. 

 Ampliar continguts sobre plantes i primavera 
 

3 ABRIL Dia  
Sortida de primavera: 

EL CORREDOR 

Tota 

l’escola 
Bus  

 Gaudir d’una sortida lúdica tota l’escola. 

 Observar directament els trets característics de la 

natura. 

 Respectar l’entorn natural. 

 

3r 

ABRIL Matí 

Activitat culturals 

relacionades amb Sant 

Jordi 

P3, P4 i P5 A peu 
 Gaudir de l’observació i l’escolta de contes. 

 Conèixer la fundació Maresme (Santi). 

 
 

27 MAIG Dia 
Descalça’t al bosc. 

Dosrius. 
P3, P4 i 1r Bus 

 Gaudir d’un circuit sensorial (olorar, escoltar, 

trepitjar diferents textures...) 

 Aprofundir en el coneixement del propi cos. 

 Gaudir del bosc. 

 

4-5 JUNY Dia 
Colònies: “RIERA DE 

CIURET”. Sant Celoni 

P5, 2n, 4t i 

6è 
Bus 

 Desenvolupar l’autonomia personal dels alumnes. 

 Conviure en un espai diferent. 

 Reforçar la consciència de grup. 

 

16 JUNY Matí DIVERCASTILLO P3, P4 i P5 A peu 

 Conèixer l’entorn proper. 

 Desenvolupar la psicomotricitat. 

 Reforçar el vincle afectiu entre els infants i les 

mestres. 

937416222 
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SORTIDES CICLE INICIAL 

TRIM DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 

EN BUS 
OBJECTIUS 

TEL/FAX/ 

MAIL 

1r 

 20 SET Matí Mou-te amb seguretat 2n A peu 

 Identificar els espais i elements que 

afavoreixen l’adquisició de conductes 

segures 

en els seus desplaçaments 

 

16 OCT Matí Clac i rum 1r A peu 

 Consolidar entre els infants l’hàbit d’anar 

sempre cordats en el vehicle i entrar i 

sortir per la porta de la vorera, per 

aconseguir una mobilitat més segura. 

 

25  OCT Dia  
Sortida de Tardor: 

VALLGORGUINA) 
Primària Bus  

 Observació directe dels canvis que 

experimenta la natura durant la tardor.  

 Recollir mostres per elaborar diferents 

treball a l’aula 

 

15 NOV Matí  
Visita Biblioteca Pompeu Fabra: 

“Exploradors de biblioteca” 
1r A peu 

 Conèixer les diferents parts d'una 

biblioteca pública i el seu funcionament. 

 Estimular el gust per la lectura. 

 

NOV Matí  Exposició i taller de bolets 2n A peu 
 Conèixer i identificar les parts d'un bolet. 

 Reconèixer i identificar diferents tipus de 

bolets. 

 

12 DES Matí Nadales TVM P4 i 2n A peu 

 Aprendre diferents nadales. 

 Conèixer la temàtica. 

 Aprendre a cantar a “coro”. 

 Conèixer un plató de televisió.  

 

 13 DES 
Matí 

(9:30) 

Fira de Sta. Llúcia i tomb pel 

centre de la ciutat (orientació, 

localització de serveis...) 

1r i 2n A peu 

 Observar els elements propis de Nadal. 

 Participar i conèixer les festes populars 

pròpies de la nostra cultura. 

 Observar alguns serveis de la ciutat. 

 Reconèixer i identificar els elements més 

representatius del centre. 

 

2n GEN Matí  Ca l'Arenas 1r i 2n A peu 
 Participar en les activitats proposades 

 Reforçar algun tema treballant de 

manera lúdica 

93 741 29 30 



ESCOLA TORRE LLAUDER  [PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 19-20] 

 

SORTIDES CICLE INICIAL 

TRIM DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 

EN BUS 
OBJECTIUS 

TEL/FAX/ 

MAIL 

2n 

31 GEN Matí  
Visita Biblioteca Pompeu Fabra 

“Exploradors de biblioteca” 
2n A peu 

 Conèixer les diferents parts d'una 

biblioteca pública i el seu funcionament. 

 Estimular el gust per la lectura. 

 

7 FEB Matí  
Explicació d’un conte per part 

de la gent gran del Pla d’en Boet 
1r A peu 

 Relacionar-nos amb la gent gran del 

barri. 

 Gaudir de la narració d’un conte. 

 

28 FEB Dia Fundació Mona 1r i 2n Bus 

 Conèixer les principals característiques 

dels primats i perquè nosaltres hi 

pertanyem. 

 Conèixer quina és la tasca de la 

Fundació Mona. 

 Conèixer les diferències entre animals 

salvatges i domèstics. 

 Fomentar el respecte per la natura i els 

éssers vius.  

 

3r 

3 ABRIL Dia  
Sortida de primavera: EL 

CORREDOR 

Tota 

l’escola 
Bus  

 Gaudir d’un dia a la natura. 

 Observar les característiques de la 

primavera. 

 Treballar hàbits de convivència, afavorir 

la sociabilitat entre tots els nens i nenes 

de l’escola, i de respecte per la natura. 

 

21 ABRIL Matí  
Teatre "Pirates, bruixots i altres 

bitxos" 
1r i 2n  A peu 

 Ampliar vocabulari 

 Desenvolupar el sentit crític i la 

imaginació i gaudir d’un espectacle 

en silenci. 

 Conèixer noves tècniques artístiques. 

 Saber estar en un espai públic. 

 

3-5 JUN Dia 
Colònies: “RIERA DE CIURET”.  

Sant Celoni 

P5, 2n, 4t 

i 6è 
Bus 

 Desenvolupar l’autonomia personal 

dels alumnes. 

 Conviure en un espai diferent. 

 Reforçar la consciència de grup. 
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SORTIDES CICLE MITJÀ 

TRIM. DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 

EN BUS 
OBJECTIUS 

TEL/FAX/ 

MAIL 

 

 

 

1r 

 

3 OCT 

 
Matí  Un bomber a la meva escola 3r A peu 

 Conèixer la ubicació del parc de bombers i els 

recursos que disposa. 

 Identificació dels elements que fan foc i 

distingir els diferents mètodes d’extinció. 

 Conèixer com apagar un foc. 

 Conèixer les pautes d’evacuació i 

emergència. 

 Adquisició d’hàbits de prevenció. 

 

 25 OCT Dia 
Sortida de Tardor: 

VALLGORGUINA 
Primària Bus  

 Conèixer les característiques principals 

d’un entorn natural a la tardor.  

 Reconèixer diferents tipus d’arbre i 

plantes típiques d’un paisatge natural a 

Catalunya. 

 Localitzar la zona a visitar en un mapa. 

 

2n 

17 i 24 

GEN 
Matí 

Biblioteca Pompeu Fabra: 

“Carnet&Go” 
4t A i 4t B A peu 

 Obtenir el carnet de la biblioteca i saber 

fer-ne un bon ús 
 

GEN-

FEB 
Matí  Ca l'Arenas 3r i 4t A peu 

 Participar en les activitats proposades 

 Reforçar algun tema treballant de 

manera lúdica 

93 741 29 30 

18 FEB Dia El Cim de les Àligues 3r i 4t Bus 

 Promoure actituds de respecte vers 

l’entorn natural. 

 Conèixer plantes i animals representatius 

del bosc mediterrani. 

 Reconèixer les rapinyaires com a subgrup 

dins de les aus. Conèixer el seu 

comportament i com tenen curs de les 

seves cries. 

 Conscienciar dels perills que les 

amenacen. 
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SORTIDES CICLE MITJÀ 

TRIM. DATA  
DURAD

A 
ACTIVITAT NIVELL 

A PEU 

EN BUS 
OBJECTIUS 

TEL/FAX/ 

MAIL 

2n 3 ABR Dia  
Sortida de primavera: EL 

CORREDOR 

Tota 

l’escola 
Bus 

 Conèixer un entorn natural. 

 Relacionar-se tots els companys i mestres 

de l’escola. 

 Organitzar una activitat conjunta 

(preparar el pica – pica) 

 Realitzar activitats en grup. 

 Valorar i respectar el nostre entorn. 

 

 

3r 

27 ABR Tarda Theatre: "Culture Vulture UK " 
3r i 4t 

 
A l'escola 

 Ampliar vocabulari 

 Desenvolupar el sentit crític i la 

imaginació 

 Comprendre la narració d’un espectacle 

 Gaudir de l’espectacle 

 

3 JUNY Dia El bosc vertical 3r i 5è Bus 

 Desenvolupar actituds i hàbits de 

cooperació mitjançant el treball en 

equip. 

 Conèixer els propis límits i millorar l’auto 

confiança. 

 

3-5 

JUNY 
Dia 

Colònies: “Riera de Ciuret”. 

Sant Celoni 

P5, 2n, 4t 

i 6è 
Bus 

 Desenvolupar l’autonomia personal dels 

alumnes. 

 Conviure en un espai diferent. 

 Reforçar la consciència de grup. 
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SORTIDES CICLE SUPERIOR 

TRIM. DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 
EN BUS 

OBJECTIUS 
TEL/FAX/ 

MAIL 

1r 

15 OCT-

03 DES 
9-12 Vela 5è A peu 

 Conèixer aquesta disciplina, com a esport 

de medi aquàtic 

 Navegar en vela lleugera i caiac 

 

25 OCT Dia Sortida de tardor: Vallgorguina Primària Bus 

 Gaudir de l’entorn natural. 

 Conèixer els principals bolets de 

Catalunya. 

 Saber reconèixer un bolet bo d’un dolent. 

 Conèixer les característiques pròpies dels 

fongs. 

 Conèixer les diferents parts del bolet. 

 

19-20 

NOV/ 

10-11 DES 
Tarda Dans in Vitro 6è A i B A peu 

 Descobrir, experimentar i gaudir de 

manifestacions artístiques, expressions i 

moviments corporals a través de la dansa. 

 

2n 

31GEN Dia Museu Molí Paperer 5è i 6è Bus 
 Conèixer la història, orígens i maquinària 

per a la realització del paper. 

 Elaborar fulls de paper a mà. 

938012850 

10 FEB Matí Civicamina 5è A peu  Conscienciar actituds cíviques.  

10 

MARÇ 
Matí Escalada 6è A peu 

 Experimentar un nou esport. 

 Gaudir d'un nou esport en un hàbitat 

diferents i treballar la força i la 

coordinació motriu. 

 

16 i 17 

MARÇ 
Matí Bicicleta/Patinet 

6è A i 

 6è B 
A peu 

 Circulació cívica i segura en bicicleta o 

patinet evitant comportaments perillosos 

i/o conflictius amb la resta d’usuaris. 

 

17 

MARÇ 
Matí El Circ 5è  A peu 

 Aprofundir amb la coordinació a partir de 

diversos materials (pilotes, xancles, 

mocadors, trapezis...). 
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SORTIDES CICLE SUPERIOR 

TRIM. DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 
EN BUS 

OBJECTIUS 
TEL/FAX/ 

MAIL 

 

 

 

 

 

 
2n 

3 

ABRIL 
Dia  Sortida de primavera: El Corredor 

Tota 

l’escola 
Bus 

 Gaudir de la natura. 

 Gaudir amb els companys i mestres 

de l’escola. 

 Afavorir la sociabilitat entre els nens i 

nenes de l’escola i de la pròpia classe. 

 Prendre contacte amb un lloc privat i 

tenir-ne cura i respecte tot gaudint 

dels jocs. 

 Col·laborar en la preparació d’un 

àpat compartit amb els companys. 

 

A concretar Dia Coneguem els nostres parcs 6è Bus 

 Saber localitzar al mapa de 

Catalunya els principals Parcs 

Naturals. 

 Reconèixer l’aspecte general del parc 

i de la pedrera. 

 Adonar-se de la influència de l’home 

sobre el medi. 

 Gaudir amb els companys tot 

respectant la natura. 

 

 

 

3r 
29 ABRIL Matí  Assaig Mostra de teatre 6è A peu 

 Assajar l’obra teatral que han creat i 

hauran de representar 
 

6 i 7 

d’ABRIL 
Tarda Mostra de Teatre Infantil 6è A peu 

 Representar les obres de teatre 

creades 
 

 

 

 

 

 



ESCOLA TORRE LLAUDER  [PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 19-20] 

 

 

 SORTIDES CICLE SUPERIOR 

TRIM. DATA  DURADA ACTIVITAT NIVELL 
A PEU 
EN BUS 

OBJECTIUS 
TEL/FAX/ 

MAIL 

3r 

8 MAIG Tarda Cantània 5è A peu 

 Aprendre les diferents cançons de 

l’obra musical. 

 Conèixer els diferents personatges de 

l’obra. 

 Aprendre a cantar a “coro” i a dues 

veus. 

 

26 MAIG Matí 

Teatre Sala Cabanyes: 

“Robin Hood” 

 

5è i 6è A peu 

 Ampliar vocabulari 

 Desenvolupar el sentit crític i la 

imaginació 

 Comprendre la narració d’un 

espectacle 

 Gaudir de l’espectacle 

 

MAIG Matí Aualé 6è A peu 

 Conèixer el joc 

 Dominar les normes, anar adquirint 

habilitat i estratègia 

 Competir, amb d’altres escolars, en 

una jornada lúdica 

 

3 JUNY Dia El bosc vertical 3r i 5è Bus 

 Desenvolupar actituds i hàbits de 

cooperació mitjançant el treball en 

equip. 

 Conèixer els propis límits i millorar l’auto 

confiança. 

 

3-5 

JUNY 
Dia 

Colònies: “Riera de Ciuret”. 

Sant Celoni 

P5, 2n, 4t 

i 6è 
Bus 

 Gaudir de la convivència, treballant i 

coneixent la natura. 

 Treballar hàbits i autonomia personal 
 

 
 

 


