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Colònies / Viatge

Sortida

Arribada

Informació

Colònies a la Granja
Escola

7 de maig

9 de maig

El centre d’interès de les colònies de 5è d’enguany rep el
nom de La Terra dels Cinc Regnes. A través d’activitats a
càrrec dels monitors de la granja els alumnes treballaran
l’autoconeixement, la comunicació positiva, la
responsabilitat, l’autoestima i la cohesió. La durada serà
de tres dies- dues nits.

Web
https://www.lagranja.cat/ca
https://www.lagranja.cat/ca/activitats/escoles-iinstituts/colonies/la-terra-dels-cinc-regnes

Activitat / Sortida

Data

Horari

Informació

Web

PREHISTÒRIA (museu de
Sant Boi)

8 de febrer

Tot el matí

http://s614680219.mialojamiento.es/taller-deprehistoria-en-xefren-i-laila-ens-conviden-a-casa-seva

QUI VIU A L’ESTANY
(parc de la muntanyeta)

15 de març

Durant el matí

MUSEU TÀPIES

23 de març

Tot el dia

BOSCOS DE CIUTAT
(parc de la muntanyeta)

19 d’abril

Durant el matí

Activitat sobre la prehistòria al Museu de Sant Boi per
treballar les èpoques del Paleolític i del Neolític . La
durada és de 3 hores i els alumnes pintaran sobre les
parets d’una cova i faran un taller de construcció
d’eines, ceràmica i collarets.
Activitat que dona a conèixer la importància dels punts
d'aigua naturalitzats per fomentar la biodiversitat
urbana. A través de l'observació i la pràctica,
s'identifiquen les característiques de l'aigua i l'entorn
que permeten la presència de diferents espècies
d'amfibis i invertebrats entre d'altres.
La proposta educativa de la Fundació té com a objectius
fonamentals, d’una banda, fomentar una mirada
compromesa i crítica cap a la realitat que ens envolta; i,
de l’altra, potenciar el desenvolupament de la creativitat
i una actitud oberta i reflexiva davant les obres d’art.
L'activitat dona a conèixer l'ecosistema forestal a través
de la descoberta i l'observació del parc. Els alumnes
realitzen diverses dinàmiques en grups petits i, equipats
amb un kit d'exploració, descobreixen els valors
ambientals que ens aporten els parcs d'una manera
pràctica i vivencial. Analitzen la intervenció humana en el
medi i el seu impacte al llarg del temps.

http://www.amb.cat/ca/web/mediambient/agenda/detall/-/activitat/qui-viu-a-l-estany/5735317/11818

https://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique
829

http://www.amb.cat/ca/web/mediambient/agenda/detall/-/activitat/boscos-de-ciutat--lecologia-del-parc/5734315/11818

