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MES DE FEBRER 2022: PRIMÀRIA
 
 

 Dimecres 9 de febrer 
2n de primària: Taller “Creactivity” al Cosmocaixa.
Sortida del col·legi a les 9:
4t de primària: Taller “El sistema solar i les fases de la Lluna” al Cosmocaixa.
Sortida del col·legi a les 11:30h.

 
 Divendres 11 de febrer 

5è de primària: Sortida “Mobilitat, trànsit i civisme” al Parc de Montjuïc de Barcelona 
Sortida del col·legi a les 9:30h.
 

 Dijous 17 de febrer 
6è de primària: Sortida “Coneixem Barcelona”
Sortida del col·legi a les 9:15
 

 SETMANA DE CARNESTOLTES (21 al 25 de febrer)
El Rei Carnestoltes ens visitarà aquesta setmana i ens dirà quines pautes haurem de 
seguir. 
 

 Dilluns 28 de febrer – FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ
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PRIMÀRIA 

Taller “Creactivity” al Cosmocaixa.  
del col·legi a les 9:30h. 

Taller “El sistema solar i les fases de la Lluna” al Cosmocaixa.
Sortida del col·legi a les 11:30h. 

Sortida “Mobilitat, trànsit i civisme” al Parc de Montjuïc de Barcelona 
del col·legi a les 9:30h. 

Sortida “Coneixem Barcelona” 
da del col·legi a les 9:15h. 
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MES DE FEBRERO 2022: PRIMARIA
 
 

 Miércoles 9 de febrero 
2º de primaria: Taller “Creactivity” en el Cosmocaixa. 
Salida del colegio a las 9:30h.
4º de primaria: Taller “El sistema solar y las fases de la Luna” en el Cosmocaixa.
Salida del colegio a las 11:30h

 
 Viernes 11 de febrero 

5º de primaria: Salida “Movilidad, tráfico y civismo” en el Parque de Montjuïc de 
Barcelona  
Salida del colegio a las 9:30h.
 

 Jueves 17 de febrero 
6º de primaria: Salida “Coneixem Barcelona”
Salida del colegio a las 9:15
 

 SEMANA DE CARNAVAL (21 al 25 de febrero)
El Rey Carnestoltes nos visitará esta semana y nos dirá qué pautas deberemos seguir.
 

 Lunes 28 de febrero – FESTIVO 
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MES DE FEBRERO 2022: PRIMARIA 

: Taller “Creactivity” en el Cosmocaixa.  
Salida del colegio a las 9:30h. 

Taller “El sistema solar y las fases de la Luna” en el Cosmocaixa.
Salida del colegio a las 11:30h 

: Salida “Movilidad, tráfico y civismo” en el Parque de Montjuïc de 

Salida del colegio a las 9:30h. 

Salida “Coneixem Barcelona” 
da del colegio a las 9:15h. 

SEMANA DE CARNAVAL (21 al 25 de febrero) 
nos visitará esta semana y nos dirá qué pautas deberemos seguir.

FESTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN 
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Taller “El sistema solar y las fases de la Luna” en el Cosmocaixa. 

: Salida “Movilidad, tráfico y civismo” en el Parque de Montjuïc de 

nos visitará esta semana y nos dirá qué pautas deberemos seguir. 


