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SORTIDES I EXCURSIONS 
  

 Dilluns 4 d’abril 

6è de primària: Obra de teatre:
Sortida del col·legi a les 10h 
 

 Dimecres 6 d’abril 

5è de primària: Teatre: “El vestit de l’Emprerador” al Teatre Regina.
Sortida del col·legi a les 9:45h  
 
6è de primària: tancament del proj

l’autor del llibre “Robatoris de llegenda” i un personatg

 

 Dijous 7 d’abril:  JORNAD
L’alumnat dels 4 cursos d’ESO ha

dijous gaudirà per endinsar-se en el projecte que tots treballem aquesta darrera part del curs. 

Tallers, rol plays, debats, anàlisi, experiments,

provoca aprenentatge comunitari i significatiu per reflexionar sobre el consum responsable, l’energia, 

l’educació i la igualtat de gènere, 

 

 VACANCES DE SETMANA SANTA: del 

 
 Dilluns 25 d’abril  

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

41è Concurs Literari de Sant Jordi.
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SORTIDES I EXCURSIONS ABRIL 

eatre:”Descontrol escolar” al SAT! Sant Andreu Teatre de Barcelona.

Teatre: “El vestit de l’Emprerador” al Teatre Regina. 
 

: tancament del projecte d’estimulació lectora: Interrogatori en 3r grau”

oris de llegenda” i un personatge sorpresa. 

DA ODS 

L’alumnat dels 4 cursos d’ESO han organitzat una gimcana per tot  l’alumnat de primària que al llarg del 

se en el projecte que tots treballem aquesta darrera part del curs. 

Tallers, rol plays, debats, anàlisi, experiments, reflexions, jocs, etc: una gimcana lúdica entre iguals que 

renentatge comunitari i significatiu per reflexionar sobre el consum responsable, l’energia, 

l’educació i la igualtat de gènere,  

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 11 al 18 d’abril (ambdós inclosos). 

i lliurament de premis i lectura dels guardonats del nostre  

è Concurs Literari de Sant Jordi.  

 

www.johntalabot.com 

! Sant Andreu Teatre de Barcelona. 

: Interrogatori en 3r grau” amb la visita de 

l’alumnat de primària que al llarg del 

se en el projecte que tots treballem aquesta darrera part del curs.  

ana lúdica entre iguals que 

renentatge comunitari i significatiu per reflexionar sobre el consum responsable, l’energia, 
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SALIDAS Y EXCURSIONES ABRIL 
 

  
 Lunes 4 de abril 

6º de primaria: Obra de teatro:”Descontrol escolar” en el SAT! Sant Andreu Teatre de Barcelona. 
Salida del colegio a las 10h. 
 

 Miércoles 6 de abril 

5º de primaria: Teatro: “El vestit de l’Emprerador” en el Teatre Regina. 
Salida del colegio a las 9:45h.  
 
6º de primaria: cierre del proyecto de estimulación lectora: “Interrogatori en 3r grau” con la visita del 

autor del libro “Robatoris de llegenda” y un personaje sorpresa. 

 

 Jueves 7 de abril: JORNADA ODS 

El alumnado de los 4 cursos de ESO han organizado una gincana par todos los alumnos de primaria 

que a lo largo del día disfrutaran del proyecto que todos trabajaran la última parte del curso.  

Talleres, rol plays, debates, análisis, experimentos, reflexiones, juegos, etc.: una gincana lúdica entre 

iguales que provoca el aprendizaje comunitario y significativo para reflexionar acerca del consumo 

responsable, la energía, la educación y la igualdad de género.  

 

 VACANCIONES DE SEMANA SANTA: del 11 al 18 de abril (ambos incluidos). 

 
 Lunes 25 de abril  

Certamen Literario: entrega de premios y lectura de los galardonados de nuestro 41º Concurso 

Literario de San Jordi.  

 


