
PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS ESCOLARS  CURS 2020-21 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Descripció activitat Cursos Dates Horari 
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Presentació del lema del curs 
Activitat col·lectiva per descobrir el lema nou. 

 
Tots  

 
18 de setembre 

 
Tarda 

 

Dia de la Castanyada 
A la tarda farem una berenada de castanyes i fruita de temporada al pati. 

EP i EI 28 d’octubre Tarda 

Cantem el Nadal 
Festival que ofereixen tots els alumnes a les seves famílies.  

EI i EP 16 de desembre Tarda 

Dia de la pau i de les cultures 
Celebració del dia de la pau amb activitats i jocs al pati relacionades amb 
el tema treballades en diferents idiomes.  

EI i EP 29 de gener Matí  

Dijous gras/ Carnestoltes  
Carnestoltes: màscares i complements 

EI i EP 18 de febrer Tarda 

“English Day” 
Diada d’immersió en la llengua anglesa. Farem activitats lúdiques i jocs 
per conèixer la cultura anglesa i practicar la llengua. We love English!  

EP i EI 26 de març Tarda  

Sant Jordi 
Es treballarà la tradició de Sant Jordi. Alternarem un any sardanes i un 
altre danses tradicionals convidant els pares. Els alumnes de 6è vendran 
coques, roses i llibres.  

EI i EP 23 d’abril Tarda 

Mare de Déu de Montserrat 
Celebrem el dia de la patrona de Catalunya, fent activitats i una petita 
celebració. 

Tots 27 d’abril Matí 

Dia del Pare Coll 
Celebrem el dia del nostre fundador amb activitats lúdiques, celebració 
de la paraula conjunta i esmorzar.   

EI i EP 19 de maig Tot el dia 

Festa de final de curs 
Ens acomiadem  amb divertits jocs d’aigua.  

Tots 22 de juny Matí 

Activitats pròpies d’EI 
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 Taller P3, P4 i P5 
Farem una activitat família-escola. Us donarem unes instruccions per 
construir un fanalet. També us donarem el material que us faci falta. Segur 
que us sortirà genial! 

EI 

el 4 desembre 

donem el material 

hi ha  fins l’11 

desembre 

-- 
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Sortida a la policia 
Anirem fins a la comissaria de la Policia de Salt, per conèixer les 
instal·lacions i la policia i fer una dinàmica amb els gossos policies.  

i3 
i4 
i5 

17 de novembre 
24 de novembre 
18 de novembre 

matí 

Visita al barri 
Farem un passeig pel Barri Vell de Salt per a veure els establiments i 
botigues  

i3 
 

i4 
 

i5 
 

2 de novembre 
 

21 d’octubre 
 

20 d’octubre 

matí 

“Mira com ballo” (SAFIS) 
Ens adherim a la setmana de l’activitat física i la salut que organitza 
l’Ajuntament. Ballarem coreografies senzilles amb els companys de Salt.  

I5 A concretar Matí 

Taller a la Biblioteca 
Visitarem la Biblioteca Iu Bohigas per a fer un taller i una petita tasca 
d’investigació.  

i5 A concretar Matí 

Sortida Cal Cigarro 
Visita a l’aula d’entorn natural de Cal Cigarro.  

i3 
i4 
i5 

16 de març 
23 de març 
17 de març 

Matí 

Sortida de primavera - estiu 
Passeig fins a les Deveses per a observar la primavera i els canvis que 
aquesta estació produeix. 

i3 
i4 
i5 

20 d’abril 
20 d’abril 
22 d’abril 

Tarda 
Matí 
Tarda 

Sortida a Borrassà “Les Orenetes” 
Visita a la granja-escola i realització de tres tallers (amb autobús). 
 

EI 7 de maig Tot el dia 

 

 EP - Educació Primària  EI – Educació Infantil Tots – Inclou tots els alumnes de l’escola (des d’EI fins a ESO) 
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CICLE INICIAL 
 

Descripció activitat Cursos Dates Horari 
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Presentació del lema del curs 
Activitat col·lectiva per descobrir el lema nou. 

 
Tots  

 

18 de 
setembre 

 
Tarda 

 

Dia de la Castanyada 
A la tarda farem una berenada de castanyes i fruita de temporada al pati. 

EP i EI 28 d’octubre Tarda 

Cantem el Nadal 
Festival que ofereixen tots els alumnes a les seves famílies.  

EI i EP A concretar Tarda 

Dia de la pau i de les cultures 
Celebració del dia de la pau amb activitats i jocs al pati relacionades amb 
el tema treballades en diferents idiomes.  

EI i EP 29 de gener Matí  

Dijous gras/ Carnestoltes 
Berenada al Pla dels Socs,  
Carnestoltes: màscares i complements 

EI i EP 18 de febrer Tarda 

“English Day” 
Diada d’immersió en la llengua anglesa. Farem activitats lúdiques i jocs 
per conèixer la cultura anglesa i practicar la llengua. We love English!  

EP 26 de març Tarda  

Sant Jordi 
Es treballarà la tradició de Sant Jordi i visitarem les parades del passeig. 
Alternarem un any sardanes i un altre danses tradicionals convidant els 
pares. Els alumnes de 6è vendran coques, roses i llibres.  

EI i EP 23 d’abril Tarda 

Mare de Déu de Montserrat 
Celebrem el dia de la patrona de Catalunya, fent activitats i una petita 
celebració. 

Tots 27 d’abril Matí 

Dia del Pare Coll 
Celebrem el dia del nostre fundador amb activitats lúdiques, celebració 
de la paraula conjunta i esmorzar.   
A les 5h rifa i berenar solidari a benefici de les Missions de Filipines 
organitzat per alumnes ESO.  

EI i EP 19 de maig Tot el dia 

Festa de final de curs 
Ens acomiadem  amb divertits jocs d’aigua.  

Tots 22 de juny Matí 

Activitats pròpies de Cicle Inicial 
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Ludoteca 
Visita a la ludoteca de Salt on  aprendrem diferents jocs. 

P1 A concretar Matí 

Biblioteca 
Visita a la biblioteca per a conèixer els serveis que ens ofereix 
l’equipament; escoltarem contes i llegirem alguns llibres i contes 
lliurement. Ens esforçarem per estar en silenci, respectant l’altra gent. 

P2 A concretar Matí 

Deveses 
Anar caminant fins les deveses de Salt per observar l’entorn i  fer un 
dibuix d’hivern al natural. 

P1 i P2 25 de gener Tarda 

Jornades esportives (Setmana activitat física i salut) 
Ens adherim a la setmana de l’activitat física i la salut organitzada per 
l’Ajuntament. Farem activitats esportives amb els alumnes de P2 de Salt.  

P2 A concretar Matí 

Piscina de Salt 
Gaudir de la piscina 

Tots A concretar Matí 

Sortida a l’entorn CI 16 d’octubre  Tot el dia 

Sortida al Montseny 
Les plantes remeieres, una aventura al Montseny per la farmaciola del 
bosc 

CI 16 de març Tot el dia 

Sortida: Colònies a Can Caballé 
Conviure plegats dos dies tot fent activitats conjuntes. 

P1, P2, P3 i 
P4 

Juny 2021 2 dies 
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CICLE MITJÀ 
 

Descripció activitat Cursos Dates Horari 
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Presentació del lema del curs 
Activitat col·lectiva per descobrir el lema nou. 

 
Tots  

 

18 de 
setembre 

 
Tarda 

 

Dia de la Castanyada 
A la tarda farem una berenada de castanyes i fruita de temporada al pati. 

EP i EI 28 d’octubre Tarda 

Cantem el Nadal 
Festival que ofereixen tots els alumnes a les seves famílies.  

EI i EP 
 

A concretar 
Tarda 

Dia de la pau i de les cultures 
Celebració del dia de la pau amb activitats i jocs al pati relacionades amb 
el tema treballades en diferents idiomes.  

EI i EP 29 de gener Matí  

Dijous gras/ Carnestoltes 
Berenada al Pla dels Socs,  
Carnestoltes: màscares i complements 

EI i EP 18 de febrer Tarda 

“English Day” 
Diada d’immersió en la llengua anglesa. Farem activitats lúdiques i jocs 
per conèixer la cultura anglesa i practicar la llengua. We love English!  

EP 26 de març Tarda  

Sant Jordi 
Es treballarà la tradició de Sant Jordi i visitarem les parades del passeig. 
Alternarem un any sardanes i un altre danses tradicionals convidant els 
pares. Els alumnes de 6è vendran coques, roses i llibres.  

EI i EP 23 d’abril Tarda 

Mare de Déu de Montserrat 
Celebrem el dia de la patrona de Catalunya, fent activitats i una petita 
celebració. 

Tots 27 d’abril Matí 

Dia del Pare Coll 
Celebrem el dia del nostre fundador amb activitats lúdiques, celebració 
de la paraula conjunta i esmorzar.   
A les 5h rifa i berenar solidari a benefici de les Missions de Filipines 
organitzat per alumnes ESO.  

EI i EP 19 de maig Tot el dia 

Festa de final de curs 
Ens acomiadem  amb divertits jocs d’aigua.  

Tots 22 de juny Matí 

Activitats pròpies de Cicle Mitjà 
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Ludoteca Visita a la ludoteca de Salt on  aprendrem diferents jocs. P3 A concretar Matí 

Els 25 imperdibles 
Activitat organitzada des de la biblioteca per conèixer 25 llibres 
imprescindibles i afavorir el gust per a la lectura.  

P3 A concretar Matí 

Quarts lectors/ Biblioteca 
Activitat organitzada des de la biblioteca dirigida a totes les escoles del 
poble per fomentar un bon hàbit lector.  

P4 A concretar Matí 

Judo a l’escola 
Anirem al pavelló a practicar el judo per a conèixer-lo i veure’n 
pinzellades de la tècnica. Activitat programada dins d’Educació Física  

P3 i P4 A concretar Matí 

Rodajoc (Setmana activitat física i salut) 
Activitat on els alumnes fan jocs del món acompanyats dels nens i nenes 
de 3r de Salt.  

P3 A concretar Matí 

Trobada esportiva (Setmana activitat física i salut) 
Activitat on els alumnes practiquen esports amb els seus companys de P4 
d’altres escoles de Salt.  

P4 A concretar Matí 

Trobada d’Escacs FEDAC 
Ens reunirem amb els alumnes d’altres escoles FEDAC a Girona i farem un 
dia conjunt on els escacs i fer amics en seran els protagonistes. 

P4 A concretar Matí 

Piscina de Salt 
Gaudir de la piscina 

Tots A concretar Matí 

Les sorpreses d’un volcà 
Sortida a Olot per conèixer els elements d’un volcà (relacionat amb el 
projecte de La Terra) 

Cicle Mitjà 19 de març Tot el dia 

Sortida: Colònies a Can Caballé 
Conviure plegats dos dies tot fent activitats conjuntes. 

P1, P2, P3 i 
P4 

11 i 12 juny Dos dies 
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CICLE SUPERIOR 
 

Descripció activitat Cursos Dates Horari 
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Presentació del lema del curs 
Activitat col·lectiva per descobrir el lema nou. 

 
Tots  

 

18 de 
setembre 

Tarda 

Dia de la Castanyada 
A la tarda farem una berenada de castanyes i fruita de temporada al 
pati. 

EP i EI 28 d’octubre Tarda 

Cantem el Nadal 
Festival que ofereixen tots els alumnes a les seves famílies.  

EI i EP 16 desembre Tot el dia 

Dia de la pau i de les cultures 
Celebració del dia de la pau amb activitats i jocs al pati relacionades amb 
el tema treballades en diferents idiomes.  

EI i EP 29 de gener Tot el dia 

Dijous gras/ Carnestoltes 
Berenada al Pla dels Socs,  
Carnestoltes: màscares i complements 

EI i EP 18 de febrer Tarda 

“English Day” 
Diada d’immersió en la llengua anglesa. Farem activitats lúdiques i jocs 
per conèixer la cultura anglesa i practicar la llengua. We love English!  

EP 26 de març Tot el dia 

Sant Jordi 
Es treballarà la tradició de Sant Jordi i visitarem les parades del passeig. 
Alternarem un any sardanes i un altre danses tradicionals convidant els 
pares. Els alumnes de 6è vendran coques, roses i llibres.  

EI i EP 23 d’abril Tot el dia 

Mare de Déu de Montserrat 
Celebrem el dia de la patrona de Catalunya, fent activitats i una petita 
celebració. 

Tots 27 d’abril Tarda 

Dia del Pare Coll 
Celebrem el dia del nostre fundador amb activitats lúdiques, celebració 
de la paraula conjunta i esmorzar.   
A les 5h rifa i berenar solidari a benefici de les Missions de Filipines 
organitzat per alumnes ESO.  

EI i EP 19 de maig Tot el dia  

Festa de final de curs 
Ens acomiadem  amb divertits jocs d’aigua.  

Tots 22 de juny Matí 

Activitats pròpies de Cicle Superior 
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Cursa escolar (Setmana activitat física i salut) 
Ens adherim a la setmana de l’activitat física i la salut que organitza 
l’Ajuntament de Salt. Participarem en una cursa al Parc Monar.  

CS A concretar Matí 

Piscina de Salt 
Gaudir de la piscina 

CS A concretar Matí 

Trobada esportiva 
Matí de jocs amb nois i noies de la nostra edat d’altres escoles FEDAC.  

P6 A concretar Matí 
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Festa del Roser 
Celebració del dia de la patrona de l’escola fent una sortida al Pla dels 
Socss. Farem moments de joc i de reflexió.  

EP 7 d’octubre Tot el dia 

Sortida a Deveses 
 

CS 6 novembre Tot el dia 

Sortida a Núria 
Excursió a Núria per conèixer un lloc important de  

CS     4 de juny 
Tot el dia 

Sortida: Aplec Pare Coll 
Anirem a Manresa on compartirem activitats amb tots els alumnes de 5è 
de les escoles FEDAC 

P5 28 abril Tot el dia 

Sortida a Mas Banyeres (Centelles) 
Sortida de comiat de Primària.Farem activitats lúdiques, de convivència i 
de reflexió amb els companys per a preparar l’entrada a Secundària.  

P6 
26, 27, 28 de 

maig 
3 dies 

Convivències a Gombrèn 
Conviure amb els alumnes de S1 dos dies tot fent activitats conjuntes. 

P5  2, 3, 4 
novembre 

3 dies 

 


