Col·legi Cor de Maria

Curs 2021-2022

ACTIVITATS I EXCURSIONS A L'ESCOLA
Educació Infantil- 2n cicle
1r trimestre

2n trimestre

Sortida de tardor a peu Sortida a peu de tot el
el 15 d’octubre.

3r trimestre
Colònies final de cicle

dia (P4 i P5) 18 de març. (P5): 21 i 22 abril casa de
l’Ocell a Corçà.
Sortida final de curs al
Mas Batllori (P3, P4 i P5)
dia 10 de maig

Sortides per la Bisbal i rodalies: mercat, edificis importants, comerços, al bosc a
collir fulles...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

12 de novembre- Museu

24 de febrer Dijous gras Colònies al Collell dies

del Cinema de Girona.

sortida a peu per la Bisbal 8, 9 i 10 de juny.
i rodalies.
Sortides per la Bisbal i rodalies.

Cicle Mitjà
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

3r de primària sortides 24 de febrer Dijous gras Colònies al Collell dies
Projecte el Blau de les sortida a peu a la Font 8, 9 i 10 de juny.
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Gavarres: 20 octubre, 3 d’en Salomó.
novembre i 17 novembre.
4t de primària sortida al
Museu de la Pesca de
Palamós 22 octubre.
Sortides per la Bisbal i rodalies.

Cicle Superior
1r trimestre
28 i 29 d'octubre el Bateig
astronòmic a Albanyà

2n trimestre

3r trimestre

24 de febrer Dijous gras

Colònies dies 8, 9 i 10 de

sortida a peu a

juny a Vallclara.

Esperança
Sortides per la Bisbal i rodalies.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r trimestre

2n trimestre

• 8 d’octubre – Sortida

• 24 de febrer: Esquiada

• Del 7 al 10 de juny:

i caminada de dijous

Projecte Interdisc.

gras (lloc per confirmar

(PI).

de cohesió
• Del 25 al 29 d’octubre
–Convivències (un dia

– possibilitat

cada curs)

d’esquiada de dos

• Segona quinzena de
Novembre –

dies).
• Del 28 de març a l’1

Picalletres (3r ESO)

d’abril: Treball de

per confirmar

Síntesi.
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3r trimestre

• 13 i 14 de juny: Tallers
d’IM (1r i 2n ESO)
• Del 15 al 17 de juny:
Colònies de 1r i 2n
ESO. Lloc a confirmar
• Del 13 al 17 de juny:
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• 3 de desembre:

Camino de Santiago,

• Sortida a Girona (1r i

3r ESO.
• Del 13 al 17 de juny:

2n)
• Sortida a Rivesaltes i
Elna (3r i 4t)

Viatge de Final de
Curs de 4t ESO.

• Del 15 al 21 de
desembre - Projecte
Interdisc. (PI).
Sortides per la Bisbal i rodalies.

A les excursions i visites cal:
•

Ser molt puntual.

•

Atendre en tot moment les consignes del professorat i
monitors.

•

Escoltar amb interès.

•

Respectar les instal·lacions que es visiten i les persones que
ens parlen.

•

Respectar les plantes dels jardins i parcs.

•

Normalment en les excursions i convivències no és
necessari portar diners. Pot haver-hi excepcions; en tot cas,
el professorat ja ho notificarà.

•

Seguir les normes de prevenció i seguretat vigents en cada
moment.
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