
 

 

 

 
 

MES DE MARÇ DE 2022: PRIMÀRIA 
 

Dijous 3 de març 
 
1r de primària: Excursió i taller “Plantes: juguem a connecta?r”, al Jardí Botànic de 
Barcelona al Parc de Montjuïc. Sortida de l’escola a les 9:15h. 
6è de primària: Inici del THEATRE PROJECT WORKSHOP que té un mes durada al llarg 
del mes de març. 
 
Divendres 4 de març 
 
6è de primària: Teatre en anglès “Discovering Queen” al Teatre Poliorama. 
Sortida de l’escola a les 10h. 

 
Dimarts 15 al divendres 18 de març: CONVIVÈNCIES A LA NEU  
 
4t, 5è i 6è de primària: convivències d’esquí a La Molina. 
 
Divendres 18 de març  
 
1r de primària: Excursió a Can Coll. 

Han de portar el menjar i la beguda de casa. Sortida de l’escola a les 9:10h. 

 

Dilluns 28 de març 
 
2n primària: Taller d’estimulació lectora. Posada en comú sobre el llibre llegit a classe 

”HOPI: El misteri de la lluna” i preparació del taller de cloenda que tindrà lloc amb l’autor del 

llibre i un personatge del mateix.    

6è primària: Taller d’estimulació lectora. Posada en comú sobre el llibre llegit a classe 

”Robatoris de Llegenda” i preparació del taller de cloenda que tindrà lloc amb l’autor del llibre 

i un personatge del mateix.    

 
Dimarts 29 de març  
 
1r de primària: English Theatre: “Georgina and the Dragon” by IPA Productions. 
4t i 5è de primària: English Theatre “Dracula” by IPA Productions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

MES DE MARZO DE 2022: PRIMARIA 
 
 

Jueves 3 de marzo  
 
1º de primaria: Excursión y taller “Plantes, juguem a conectar?”, en el Jardín Botánico de 
Barcelona del Parc de Montjuïc. Salida del colegio a las 9:15h. 
6º de primaria: Inicio del THEATRE PROJECT WORKSHOP que tiene un mes duración a lo 
largo del mes de marzo. 
 

Viernes 4 de marzo  
 
6º de primaria: Teatro en inglés “Discovering Queen” en el Teatro Poliorama. 
Salida del colegio a las 10h. 

 
ESQUIADA - del martes 15 al viernes 18 de marzo  
 
4º, 5º y 6º de primaria: convivencias de esquí en La Molina. 
 
Viernes 18 de marzo  
 
1º de primaria: Excursión a Can Coll. 

Deben traer la comida y la bebida de casa. Salida del colegio a las 9:10h. 

 

Lunes 28 de marzo 
 
2º primaria: Taller de estimulación lectora. Puesta en común sobre el libro leído en clase 

”HOPI: El misteri de la lluna” y preparación del taller de cierre que tendrá lugar con el autor 

del libro y un personaje del mismo.    

6º primaria: Taller de estimulación lectora. Puesta en común sobre el libro leído en clase 

”Robatoris de Llegenda” y preparación del taller de cierre que tendrá lugar con el autor del 

libro y un personaje del mismo.    

 

Martes 29 de marzo  
 
1º de primaria: Teatro en inglés: “Georgina and the Dragon” by IPA Productions. 
4º y 5º de primaria: Teatro en inglés “Dracula” by IPA Productions. 

 


