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MES DE GENER 2022: PRIMÀRIA
 
VACANCES DE NADAL: del 2

 Dilluns 10 de gener - Inici del 2n trimestre.
 

 Dimarts 11 de gener 
1r i 2n de primària: Teatre
Sortiran del col·legi a les 9:
 

 Dimarts 18 novembre  
3r i 4t de primària: Excursió de dia: 
Han de portar dinar i beguda
cancel·lació en funció del temps.
 

 Dimecres 19 de gener 
2n primària: Inici del taller de
de “Biblioteques de Barcelona
5è de primària: Espectacle: “Hip hop 
Sortiran del col·legi a les 9:30
6è primària: Inici del taller de 
de “Biblioteques de Barcelona
 

 Dimarts 25 de gener 
5è de primària: Taller: “Survive! The 
Sortiran del col·legi a les 8:
 

 Dijous 27 de gener 
2n de primària: Excursió “Coneixem Barcelona”.
Sortiran del col·legi a les 10h. Han de dur esmorzar i aigua (
3r de primària: Taller: “El
Sabadell. Sortiran del col·legi a les 9:5

  
 Divendres 28 de gener 

Tots els alumnes: Dia Escolar de la 
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: PRIMÀRIA 

VACANCES DE NADAL: del 23 de desembre al 9 de gener. 
 

Inici del 2n trimestre. 

eatre: “Companyia de circ” en el Mercat de les

s 9:45h. 

rsió de dia: Catalunya en miniatura: les comarques. 
dinar i beguda de casa. Sortirem a les 9h. Sortida

ió del temps. 

Inici del taller de club de lectura: Interrogatori en 3r grau. 
Biblioteques de Barcelona”. 

: Espectacle: “Hip hop flow” en el Teatre del Centre cívic
9:30h. 

Inici del taller de club de lectura: Interrogatori en 3r grau. 
Biblioteques de Barcelona”. 

Survive! The behaviour game” en l’Aquàrium de Barcelona
8:50h. 

: Excursió “Coneixem Barcelona”. 
Sortiran del col·legi a les 10h. Han de dur esmorzar i aigua (no dinar

: Taller: “El món dels fòssils” a l’Institut Català de Paleontologia 
Sortiran del col·legi a les 9:50h. 

scolar de la No-Violència i la Pau. 

www.johntalabot.com 

Mercat de les Flors.  

Catalunya en miniatura: les comarques.  
Sortida susceptible de 

lectura: Interrogatori en 3r grau. Taller a càrrec 

del Centre cívic Zona nord. 

lectura: Interrogatori en 3r grau. Taller a càrrec 

rium de Barcelona.  

no dinar). 
Institut Català de Paleontologia de 
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MES DE ENERO 2022: PRIMARIA 

 
 

VACANCIONES DE NAVIDAD: del 23 de diciembre al 9 de enero. 
 

 Lunes 10 de enero - Inicio del 2º trimestre. 
 

 Martes 11 de enero 
1º y 2º de primaria: Teatro: “Compañía de circo” en el Mercat de les Flors de 
Barcelona. Saldrán del colegio a las 9:45h. 
 

 Martes 18 noviembre 
3º y 4º de primaria: Excursión de día: Cataluña en miniatura: las comarcas. 
Tienen que llevar comida y bebida de casa. Saldremos a las 9h. Salida susceptible de 
cancelación en función del tiempo. 
 

 Miércoles 19 de enero 
2º primaria: Inicio del taller de club de lectura: Interrogatorio en 3r grado. Taller a 
cargo de “Bibliotecas de Barcelona”. 
5º de primaria: Espectáculo: “Hip hop flow” en el Teatro del Centro cívico Zona norte. 
Saldrán del colegio a las 9:30h. 

 6º primaria: Inicio del taller de club de lectura: Interrogatorio en 3r grado. Taller a 
cargo de “Bibliotecas de Barcelona”. 
 

 Martes 25 de enero 
5º de primaria: Taller: “Survive! The behaviour game” en el Aquarium de Barcelona.  
Saldrán del colegio a las 8:50h. 
 

 Jueves 27 de enero 
2º de primaria: Excursión “Conozcamos Barcelona”. 
Saldrán del colegio a las 10h. Deben llevar desayuno y agua (no comida). 
3º de primaria: Taller: “El món dels fòssils” en el Instituto Catalán de Paleontología de 
Sabadell. Saldrán del colegio a las 9:50h. 

  
 Viernes 28 de enero 

Todos los alumnos: Día escolar de la No Violencia y la Paz. 
 
 
 
 
 
 
 


