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Activitats curriculars: 2n 

trimestre 
6/2/2020  – Visita a la Biblioteca de Rubí. EI4 

2/3/2020 – Sortida al Museu de la Xocolata. 

23/3/2020 – “Trencadís de Cançons” al Palau 

de la Música. 

25/3/2020 – “Taller sobre els sentits i l’hort” a 

l’Espai Natura de Sabadell.  

 

4/2/2020  – Taller petita història dels Mossos 

d’Esquadra a l’escola. EP3 

6/2/2020  - Taller sobre els simis a la Fundació 

Mona. EP3 

20/3/2020 – Sortida al Jardí Botànic de 

Barcelona. EP4 

27/3/2020 – “Càmping qui pugui” Cantata 

escolar  de Rubí. EP4 

13/1/20  – Taller d’Internet Segura impartit 

pels Mossos d’Esquadra a l’escola. EP6 

6/2/2020  - “Les músiques del món” al Palau de 

la Música.  

18/2/2020 – Teatre en anglès “I won the talent 

show” a Sant Cugat.  

5/3/2020 – Sortida al Cosmocaixa.                                                 

EP5  Exposició Sapiens                                                           

EP6 Taller Fenòmens elèctrics. 

19/3/2020 – Proves cangur (matemàtiques) 

 

Activitats per a les famílies 

21 de febrer – Exposició final del Projecte Interdisciplicar “Charlie i la fàbrica de xocolata” a les 15h a 

l’escola.  

22 de febrer – Jornada de Portes Obertes (Ed. Inantil I Ed.Primària) a les 11h. 
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Projectes a l’escola 

Projectes trimetrals 

EI3, EI4, EI5: Projecte la fàbrica de xocolata. 

Es convidarà a les famílies a elaborar el racó de la xocolata. 

19/3/2020 – Dia del Pare, trobada de pares i fills/es a l’escola.  

3/4/2020 – Cerca d’ous amb l’Easter Bunny i elaboració de la mona de Pasqua.    

 

 

“Dansa a l’escola”: tots els alumnes d’Ed. Infantil i Primària realitzaran aquesta activitat organitzada per 

l’Esbart Dansaire de Rubí i amb la col·laboració del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Rubí.   

Projecte Interdisciplinar “Charlie i la fàbrica de xocolata”. 

Projecte d’escriptura: els alumnes d’EP5 escriuran per grups un nou capítol pel llibre de lectura de classe 

“Contes numèrics una mica histèrics”. Posteriorment enviaran a l’Editorial Santillana els textos creats.  

 Projecte d’anglès: projecte “Happy Easter” amb l’objectiu de conèixer les tradicions de la cultura 

anglesa.  

19/3/2020 - Prova Cangur: els alumnes de Cicle Superior participaran en aquesta activitat matemàtica 

impulsada per la societat catalana de matemàtiques. Té com a objectiu despertar l’interès matemàtic a 

través de problemes i reptes plantejats. Aquesta prova finalitza amb un solemne acte de lliurament de 

premis per els 15 millors alumnes de cada nivel. 

 

 


