
 

 

PLA ANUAL 5è i 6è PRIMÀRIA 

       CURS 2022-2023 

 

Trimestre Data Activitat Lloc Àrees 

 

Objectius 

 

1 5/10/22 Xerrada mossos (5è) Escola Tutoria - Informar sobre que és una xarxa social. 
 -Explicar el funcionament i els tipus de xarxes socials 
existents. 
- Explicar els riscos que pot comportar tenir i/o accedir a 
les xarxes socials per tal de prevenir conductes no 
desitjades. 
- Conscienciar sobre la importància de no agregar persones 
desconegudes a la xarxa social. 
- Explicar la responsabilitat de cada persona alhora de 
penjar una fotografia a Internet. 
- Facilitar consells de seguretat relacionats amb les xarxes 
socials per tal de dotar d’eines als oients per prevenir 
qualsevol risc o perill. 
- Facilitar contactes d’ajuda i suport. 

1 
 

9/11/22 Llum i Color  
(5è i 6è de primària) 

Cosmocaixa-
BCN 

Medi Natural En aquest taller l’alumnat farà experiments per descobrir 
les característiques i propietats de la llum i dels colors. 
Els estudiants, a través de l’experimentació, podran 
interpretar diversos fenòmens òptics que es relacionen, 
entre d’altres, amb les lleis de la reflexió i la refracció, la 
descomposició de la llum blanca i la fluorescència. 
A més, podran identificar i resoldre problemes de la vida 
quotidiana aplicant el raonament científic. 

1 23/11/22 Santa Cecília Escola Música Activitat musical conjunta amb tots els alumnes de 
l’escola.  

1 21/12/22 Concert de Nadal Escola Música Activitat musical conjunta amb tots els alumnes de l’escola 



2 24/01/23 Teatre en anglès: 
 Dr Jekyll and Mr. Hyde 

(5è i 6è de primària) 

Torelló 
(Cirvianum) 

Anglès 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 09/02/23 Teatre: el fantasma del 
doctor Florit 

(5è i 6è de primària) 

Torelló 
(Cirvianum) 

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

2 16/02/23 Dijous Llarder Sortida 
d’entorn 

Tutoria Sortida d’entorn amb tots els alumnes del cicle 

2 17/02/23 Carnaval Escola Tutoria Activitat cultural conjunta amb tots els alumnes de 
l’escola. 

2 7/03/23 Coves del Toll i museu 
arqueològic de Moià 

 (5è primària) 

Moià Medi Social Descobrir l'hàbitat d’una cova prehistòrica de les més 
riques d’Europa en fauna. Conèixer la vida quotidiana a la 
prehistòria: les coves, les feines, les tradicions i rituals. 

3 21/04/23 Sant Jordi Escola Tutoria Activitat cultural conjunta amb tots els alumnes de 
l’escola. 

3 4/05/23 English Day Escola Anglès Activitat cultural conjunta amb tots els alumnes de 
l’escola. 

3 MES DE 
MAIG 

Sortida Barcelona: Barcino i 
Barcelon/Museu d’història 

plaça del Rei 
(5è i 6è de primària) 

Barcelona Medi Social 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.   
 
L’altra activitat 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 20-21-
22/06/23 

Colònies 
(5è i 6è de primària) 

El Collell  
(St. Miquel de 
Campmajor) 

Tutoria 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. 



 


