
 

 

PLA ANUAL 6è PRIMÀRIA 

       CURS 2019-2020 

 

Trimestre Data Activitat Lloc Responsable Àrees Unitat Curricular 

 

Objectius 

 

1 08/10/19 
(matinal) 

Observació 
d’ocells 

Riu Ter a 
Manlleu 

Carme Prat Medi natural El vol L’activitat consisteix a observar els ocells, 
com a animals més ben adaptats al vol. 
Aquest fet, no només permet estudiar-los 
des d’un punt de vista biològic, sinó també 
extreure’n les lleis físiques i químiques de 
l’aire. 

1 Setmana 
del 

18/11/19 

Cinema de 
Muntanya 

Torelló 
(Cirvianum) 

 

Tutors Cicle 
Superior 

Tutoria Comprensió oral Visionar una pel·lícula en el marc d’un 
festival local de renom. 

1 28/11/19 Sortida 
Barcelona 
Moderna 

Barcelona Jordina Plana Medi Social Edat Moderna En aquesta activitat es pretén conèixer com 
va ser la transició entre la Barcelona 
medieval i la Barcelona moderna, a partir 
de la visita al c/Argenteria (gremis), al barri 
de la Ribera, de Santa Caterina i de Sant 
Pere.  

2 29/01/20 Teatre en 
anglès  

Torelló 
(Cirvianum) 

Raquel 
Navas/Mariona 

Valls 

Anglès Expressió i 
comprensió oral. 

En aquesta activitat es vol introduir els 
alumnes a la comprensió oral en anglès a 
través d’una obra de teatre. Prèviament, 
s’haurà treballat un material didàctic 
relacionat amb el contingut de l’obra 
 
 
 
 
 
 



 
2 
 

2n 
trimestre 

(matinal-2 
hores) 

Simulació de 
navegació al 

Ges 

Riu Ges a 
Torelló 

Carme Prat Medi Natural Vivint dins l’aigua En aquesta activitat es pretén interpretar la 
realitat natural i tecnològica a partir d’una 
simulació En aquest sentit,  podem 
incorporar l'aplicació d'algunes nocions, 
conceptes científics i tècnics, i teories 
científiques bàsiques prèviament 
compreses, com la flotabilitat dels cossos. . 

2 27/28- 
02/20 

Teatre: 
“Els 

mosqueters” 

Torelló 
(Cirvianum) 

 

Tutors Cicle 
Superior 

Tutoria Comprensió oral En aquesta activitat es pretén gaudir d’un 
espectacle teatral i utilitzar-lo com a recurs 
didàctic 

 
2 

31/03/20 Experiències 
matemàtiques 

/ Barcino 

Barcelona Jordina Plana Matemàtiques
-Medi social 

Càlcul/Edat Antiga L’objectiu és apropar les matemàtiques a 
les persones i a la realitat, mostrant els 
seus aspectes lúdics, estètics i sorprenents. 

La segona part consisteix a fer un 
recorregut per la Barcelona romana per tal 
de conèixer com era la ciutat durant els 
primers segles. Visitarem des de les 
muralles, fins a la necròpolis, passant pel 
fòrum i l’aqüeducte.  

 
 

3 
 

13/05/20 Lliçó de 
ciència: 

L’evolució. 
Taller de 

ciència: el 
món de la 

cèl·lula 

Cosmocaixa
-BCN 

Carme Prat Medi Natural La cèl·lula L’activitat consisteix a descobrir 
experimentalment què es una cèl·lula, la 
seva morfologia i la seva funcionalitat. 
 

3 10-11-
12/06/20 

Colònies El Collell Tutors Cicle 
Superior 

Tutoria Colònies Potenciar  el creixement com a persones, la 
imaginació, l’adquisició d’habilitats, l’interès 
i el treball en equip. 
Estimular l’interès, el respecte, la creativitat, 
el valor de l’esforç i l’amistat, partint de la 
convivència i el treball amb altres 
companys. 

 


