
SORTIDES  I  ACTIVITATS   DIVERSES            6è  Primària           Curs 2021-22

Sortides Data Àrees Objectius

1r Trimestre

Ludoteca 7 d’octubre Matemàtiques
Treballar l’estratègia
matemàtica a partir del joc

Ecosistema del

Delta del

Llobregat

14 d’octubre Medi
Conèixer els ecosistemes que

ens envolta

Cantada per la

Marató de tv3
Desembre Música

Col·laborar en una activitat

solidària

Cantada de

nadales, per als

pares,  al pati de

l’escola a la

13:00h i  a les

17:00h

Desembre Música

Elaborar un concert per ser
interpretat davant un públic

Gaudir del cant col·lectiu

Sortida

Ballet Trencanous
data a confirmar Música i Art

Gaudir de la dansa

professional

Cantada a la

Residència AMMA

i l’Estada
Desembre

Música

Valors

Elaborar un concert per ser
interpretat davant un públic
Gaudir del cant col·lectiu

Valorar i respectar la gent

gran que viu a la residència



2n

Trimestre

Teatre en anglès a

l’Ateneu
19 de gener Llengua anglesa

Fomentar la llengua anglesa
mitjançant el teatre.

Cal Granotes: fer

cuir en una

adoberia del segle

XVIII - Visita i taller

en anglès

(Activitat Aire)

5 d’abril Llengua anglesa

Conèixer diferents aspectes
de la pell.
Fer un penjoll/clauer de pell.
Fomentar l’ús de la llengua
anglesa.

Visita a la Cardona

Medieval
3 de febrer Medi

Conèixer la ciutat Medieval i

el Castell

Carnestoltes Febrer
Llengua

Valors

Treballar la rima en

l’elaboració del pregó de

carnestoltes

Fomentar el respecte, la

tolerància i el treball en

equip.

Audicions

Musicals: Quartet

de corda i Quintet

de vent

Dates a confirmar
Febrer i Març

Música
Gaudir de les audicions

musicals



3r

Trimestre

Biblioteca 4-5 de maig Llengua/valors

Treballar l'àlbum il·lustrat i

reflexionar sobre els

conceptes: rumor, prejudici i

estereotip.

Concert Violí A determinar Música Gaudir d’un concert musical

Graduació A determinar Valors Gaudir en família

Colònies Delta de

l’Ebre
20, 21 i 22 de juny

Educació Física
Medi
Valors

Gaudir de les activitats
esportives en aquest entorn.
Fomentar la convivència
Comiat


