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cursos activitat objectius 

1r d’ESO Taller de prehistòria Treballar competències de l’àmbit social 
Potenciar la cohesió del grup 

ESO i 1r de bat Taller de dansa en llengua 
anglesa 

Potenciar la coneixença del propi cos 
Treballar l’autoestima i l’esperit de superació 
Potenciar la cohesió del grup 

1r cicle d’ESO Taller de màgia matemàtica Treballar la competència matemàtica 
Potenciar la motivació i l’interès de l’alumnat 

1r d’ESO Taller de quiròpters Treballar la competència científica 
Potenciar el coneixement de l’entorn i la consciència 
mediambiental de l'alumnat 

2n d’ESO Escriptura medieval Prendre consciència de l’origen cultural de les societats 
mediterrànies 

3r d’ESO Taller de reaccions 
químiques 

Treballar la competència científica 
Motivar l’alumnat en els estudis de caire científic 
Potenciar l’anàlisi crític de teories científiques 

Tot el centre Sortida a Sant Hilari Aventura Potenciar la cohesió dels grups i l’esperit de pertinença a la 
comunitat 
Treballar l’esperit de superació  

4t d’ESO Taller de fotografia Treballar les competències artística i digital amb una vessant 
lúdica 
Treballar l’autoconeixement i l’autoestima 

2n d’ESO Xerrada Open Arms Prendre consciència de la problemàtica relacionada amb la 
migració 
Donar valor a la diversitat cultural com un fet enriquidor de la 
nostra societat 

1r de bat Escape room sobre Tirant lo 
blanc 

Treballar la competència literària amb una vessant lúdica 
Cohesionar el grup i potenciar el treball en equip 

2n de bat Videoconferència sobre Mirall 
trencat 

Treballar la competència literària amb un component lúdic 
Ajudar l’alumnat a la preparació de les proves PAU 

4t d’ESO i 
batxillerat 

Xerrada de motivació i 
superació personal 

Treballar l’esperit de superació i l'autoconeixement 
Preparar l'alumnat per prendre decisions difícils al llarg de la vida 

1r, 2n i 3r d’ESO Taller d'educació emocional Treballar l’autoconeixement i el respecte a la diversitat 
Ajudar l’alumnat a expressar les seves emocions 

4t d’ESO i 1r de 
bat 

Xerrada sobre accidents de 
trànsit 

Inculcar el respecte a les normes de trànsit 
Conscienciar sobre el consum responsable d’alcohol i altres 
substàncies 
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