
 

 

 

 
 

MES DE MARÇ DE 2019: PRIMÀRIA 
 
 

o ESQUIADA - del dimarts 5 al divendres 8 de març  
3r, 4t, 6è de primària i 1r d’ESO: convivències d’esquí a La Masella. 

 
o Dimecres 6 de març  

1r i 2n de primària: Teatre: “Balla’m un llibre” al Mercat de les Flors.  
Sortiran de l’escola a les 10:30h. 

 
o Dimarts 12 de març  

2n i 3r de primària: Teatre: “Un director desconcertat” al Teatre Poliorama. 
Sortiran de l’escola a les 10:30h. 
 
o Divendres 15 de març  

1r de primària: Excursió a Can Coll. 

Han de portar el menjar i la beguda de casa. 

Sortiran de l’escola a les 9:10h. 

 

3r de primària: Teatre: “Lila, una princesa diferent” al Jove Teatre Regina. 

Sortiran de l’escola a les 9:45h. 

 
o Dimarts 19 de març  

3r de primària: Taller de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’escola. 
 
o Divendres 22 de març  

1r de primària: Teatre en anglès: “Cinderella” al teatre de l’Escola Pia de Sarrià. 
 
o Dimecres 27 de març  

4t i 5è de primària: Taller “Què és un port” al Museu Marítim de Barcelona. 
Sortiran de l’escola a les 9:15h. 
 
o Dijous 28 de març  

1r i 2n de primària: Visita guiada al Parc Güell. 
No han de portar el menjar de casa, però si han de portar la beguda. 
Sortiran de l’escola a les 9:15h. 
 
o Divendres 29 de març  

3r de primària: Taller “Què és un port” al Museu Marítim de Barcelona. 
Sortiran de l’escola a les 9:15h. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

MES DE MARZO DE 2019: PRIMARIA 
 
 

o ESQUIADA - del martes 5 al viernes 8 de marzo  
3º, 4º, 6º de primaria y 1º de la ESO: convivencias de esquí en La Masella. 
 

o Miércoles 6 de marzo  
1r y 2n de primaria: Teatro: “Balla’m un llibre” en el Mercat de les Flors.  
Saldrán del colegio a las 10:30h. 
 

o Martes 12 de marzo  
2º y 3º de primaria: Teatro: “Un director desconcertat” en el Teatre Poliorama. 
Saldrán del colegio a las 10:30h. 

 
o Viernes 15 de marzo  

1º de primaria: Excursión a Can Coll. 

Deben traer la comida y la bebida de casa. 

Saldrán del colegio a las 9:10h. 

 

3º de primaria: Teatro: “Lila, una princesa diferent” en el Jove Teatre Regina. 

Saldrán del colegio a las 9:45h. 

 
o Martes 19 de marzo 

3º de primaria: Taller en el colegio de la Guardia Urbana de Barcelona. 
 
o Viernes 22 de marzo  

1º de primaria: Teatro en inglés: “Cinderella” en el teatro de Escola Pia de Sarrià. 
 
o Miércoles 27 de marzo  

4º y 5º de primaria: Taller “Què és un port” en el Museu Marítim de Barcelona. 
Saldrán del colegio a las 9:15h. 

 
o Jueves 28 de marzo 

1º y 2º de primaria: Visita guiada en el Parc Güell. 
No deben traer la comida de casa, pero sí deben traer la bebida. 
Saldrán del colegio a las 9:15h. 

 
o Viernes 29 de marzo  

3º de primaria: Taller “Què és un port” en el Museu Marítim de Barcelona. 
Saldrán del colegio a las 9:15h. 

 


