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DIMECRES 3

ED. INFANTIL

P-3:
 Poema : “El peix” i el conte del peix irisat.
 Animals de la Mediterrània .
 Xerrada: “No embrutem el mar” .
P-4:
 Sortida a la platja: Observació de la mar .
 Fitxa: “El mar “.
 Manualitat: “La platja” .
P-5:
 Situació geogràfica, costums i contes (França,
Grècia i Itàlia).

 Danses mediterrànies i olimpíades gregues.

La Mediterrània
DIJOUS 4
Educació infantil:
 Visita a la peixateria (P-3).
 Manualitats: El peix i el fons del mar (P-3).
 Visita al Port Esportiu (P-4)
 Esports marítims: fitxa i fotografia (P-4).
 Padrins lectors: Visita a la fira turística de la Mediterrània (P-5).

CICLE INICIAL

 Educació Vial.
 Taller de Castells: vestimenta, parts, trencaclosques i mural (1r).






CICLE MITJÀ








Informàtica: JClic (1r) i “Medusa Jones” (2n).
Elaboració de receptes mediterrànies (1r).
Geografia i fauna mediterrànies (2n).
Anglès: Mediterranean beaches (2n).

Projecte interdisciplinari “El nostre municipi” (3r).
Educació vial (3r).
Visita a la ràdio (3r).
Treball d’investigació “Països mediterranis” (4t).

Cicle Inicial:
 Educació vial (2n).
 Padrins lectors: Visitem la fira turística de la mediterrània (1r).

Cicle Mitjà:
 Projecte interdisciplinari (3r).
 Danses mediterrànies (4t).
 Educació Vial (3r i 4t).

Cicle Superior:
 Educació Vial (5è).
 Padrins lectors: Exposició i guiatge per la fira mediterrània (P-5/5è i 1r/6è).

Jocs tradicionals mediterranis (4t).
Visita TVV (4t).

CICLE SUPERIOR

Sortida de Dijous Gras
 Fira Mediterrània: Disseny i desenvolupament

DIVENDRES 5
Ed. Infantil i Primària
MATÍ
Anem de concert a l’Auditori: “Bufa la fusta”
Orquestra Cameratta XXI

TARDA
Educació Infantil
 Manualitat: El peix (P-3).
 Visionat: “Buscant a Nemo” (P-4).
 Visionat del mar Mediterrani (P-5).

d’una fira turística

 Banderoles, díptics, trencaclosques i mapes
 Mural de les jornades culturals (6è)

Educació Primària
 Joc de pistes: “La Mediterrània i l’activitat física”

