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SORTIDES I EXCURSIONS 

 
 VACANCES DE SETMANA SANTA: del 

 
 Dijous 8 d’abril 

2n de primària: Excursió: Coneixem Barcelona.
No han de portar el menjar. Només esmorzar i la cantimplora amb aigua
Sortida del col�legi a les 9:10h. 

 
 Dilluns 12 d’abril 

5è de primària: Taller “Circuits electrònics
Sortida del col�legi a les 10h. 

 
 Dimarts 13 d’abril 

1r de primària: Excursió, visita
No han de portar el menjar. Només esmorzar i la cantimplora amb aigua.
Sortida del col�legi a les 10h. 

 
 Dijous 15 d’abril 

4t de primària: Taller “Mur Geològic
Sortida del col�legi a les 11h. 

 
 Divendres 16 d’abril 

3r de primària: Visita guiada i taller “El Modernisme”
Sortida del col�legi a les 9:15h 

 
 Divendres 23 d’abril  

Diada de Sant Jordi. Certamen Literari 

40è Concurs Literari de Sant Jordi.

 
 Dilluns 26 d’abril 

2n de primària: Taller a l’aula: 
5è de primària: Taller d’investigació 
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SORTIDES I EXCURSIONS ABRIL 

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 27de març al 5 d’abril (ambdós inclosos).

Coneixem Barcelona.   
. Només esmorzar i la cantimplora amb aigua. 

 

Circuits electrònics” al CosmoCaixa. 

Excursió, visita guiada i taller “El Modernisme” al Parc Güell.   
. Només esmorzar i la cantimplora amb aigua. 

Mur Geològic” al Cosmocaixa. 

isita guiada i taller “El Modernisme” a la Casa Amatller. 
 

Certamen Literari i lliurament de premis i lectura dels guardonats del nostre 

40è Concurs Literari de Sant Jordi. Per la tarda ball i berenar per celebrar la diada.

a l’aula: “Mira, toca i descobreix els invertebrats”, a càrrec de Bioeduca.
d’investigació “Parlem d’energia i fem un forn solar”, a cà
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d’abril (ambdós inclosos). 

i lliurament de premis i lectura dels guardonats del nostre  

Per la tarda ball i berenar per celebrar la diada.  

ls invertebrats”, a càrrec de Bioeduca. 
àrrec de Bioeduca. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES ABRIL 

 
 VACACIONES DE SEMANA SANTA del 27 de marzo  al 5 de abril (ambos incluidos). 

 
 Jueves 8 de abril 

2º de primaria: Excursión: Conozcamos Barcelona. 
No deben traer la comida. Sólo el desayuno y una cantimplora con agua. 
Salida del colegio a las 9:10h. 

 
 Lunes 12 de abril 

5º de primaria: Taller “Circuitos electrónicos” en CosmoCaixa. 
Salida del colegio a las 10h. 

 
 Martes 13 de abril 

1º de primaria: Excursión, visita guiada “El Modernismo” en el Parque Güell. 
No deben traer la comida. Sólo el desayuno y una cantimplora con agua. 
Salida del colegio a las 10h. 

 
 Jueves 15 de abril 

4º de primaria: Taller “Muro Geológico” en CosmoCaixa. 
Salida del colegio a las 11h. 

 
 Viernes 16 de abril 

3º de primaria: Excursión, visita guiada “El Modernismo” en la Casa Amatller. 
Salida del colegio a las 9:15h. 

 
 Viernes 23 de abril  

Diada de Sant Jordi. Certamen Literario, entrega de premios y lectura de los ganadores de nuestro  
40º Concurso Literario de Sant Jordi. Por la tarde baile y merienda para celebrar la diada. 

 
 Lunes 26 de abril 

2º de primaria: Taller en el aula “Mira, toca y descubre los invertebrados”, a cargo de Bioeduca. 
5º de primaria: Taller de investigación “Hablamos de energía y creamos un horno solar”, a cargo de 
Bioeduca. 

 
 
 


