Activitats curriculars: 1r trimestre
ED. INFANTIL

CICLE INICIAL

4/12/2020 – Busquem el Tió pel bosc de
l’escola...Ens tornarà a visitar?

23/9/2020 – “Taller Toca, toca viatger” a
l’escola (Centre d’Apropament a la Natura de
Navàs).

18/12/2020 – Visita del Patge Reial.
21/12/2020 – Fem cagar al Tió.

4/12/2020 – Busquem el Tió pel bosc de
l’escola...Ens tornarà a visitar?
18/12/2020 – Visita del Patge Reial.
21/12/2020 – Fem cagar al Tió.

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

9/10/2020 – “Ruta de les ermites”
(Montserrat).

6/10/2020 – Dia de convivència a la Platja de
Gavà.

6/11/2020 – Excursió al Delta del Llobregat.

15/10/2020 – Taller Percussió Corporal
impartit per Santi Serratosa.

21/12/2020 - Amic Invisible.

21/12/2020 - Amic Invisible.

Activitats curriculars conjuntes
30 d’octubre – La Castanyada
21 de desembre – Nadal a l’escola.

Projectes a l’escola
ED. INFANTIL
EI3

EI4

EI3 som la classe de les tortugues marines així

Comença una nova aventura, ens endinsem a la

que gràcies a elles aprendrem un munt de coses

Selva per descobrir coses dels Micos i les

del fons del mar. Com són les tortugues

Mones. Què mengen? Com viuen? S’assemblen

marines, que mengen, quins animals viuen en el

a nosaltres? La Mona Ona ens ajudarà a

mar o quins perills poden trobar-se. També

investigar.

prendrem consciència de cuidar el nostre
entorn.

EI5
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Els alumnes d’Educació Infantil participaran al

mà

concurs de Giotto on faran una obra artística

de

l'explorador Livingstone que ens portarà a

que faci referència als valors de igualtat i

investigar la vegetació i els animals més

diversitat a partir del conte “Orelles de

importants del continent."

papallona” de la Luisa Aguilar i l’André Neves.

ED. PRIMÀRIA
ROBÒTICA
CICLE MITJÀ
Els alumnes de cicle mitjà comencen els projectes de robòtica. Treballem TINKERING, metodologia maker que
consisteix a crear i pensar amb les mans. Per altra banda, ens iniciem en els projectes amb
LEGO, construint accessoris tecnològics. Per últim, treballem la programació amb blocs en SCRATCH i CODE.

CICLE SUPERIOR
Els alumnes de cicle superior treballaran la programació amb SCRATCH, creant un videojoc i un conte clàssic
animat.

