SORTIDES I ACTIVITATS
1r ESO, curs 2108-19
Proposta inicial de planificació d’activitats, sortides amb contingut curricular i pedagògic 1r ESO
•

OCTUBRE
◦ Dimarts dia 2: Xerrades culturals, activitat dins el centre (Ll. Anglesa)
◦ Finals d’octubre, sortida de Tutoria: itinerari cultural a Sineu

•

NOVEMBRE
◦ Principis de novembre, sortida de Tutoria: itinerari cultural a Sineu
◦ Data a concretar amb els alumnes, examen del llibre de Castellà: « La hija del
espanatapájaros»
◦ Divendres dia 7 i dimarts dia 20, sortida Camp d'Aprenentatge d’Orient (Biologia i Geologia)
◦ Dilluns dia 5 i dimarts dia 6, visita al jaciment de Son Fornés (Geografia i Història

•

DESEMBRE
◦ Dimecres dia 12 i divendres dia 14: Sortida Camp d'Aprenentatge d’Orient (Biologia i
Geologia) 1ESO F
◦ Dijous dia 13 i divendres dia 14: «Els detectius ambientals» Comissió Ambiental
◦ Entre el dia 10 i el dia 20: «Cuentacuentos africanos» a hores de classe (Castellà)
◦ Data per concretar: taller matemàtic «El secret dels nombres» (Matemàtiques)
◦ Divendres dia 21: Classes lectives i fi de trimestre

•

GENER
◦ Tallers de Ciberbulling a Tutoria
◦ Tallers d’»Intel·ligència emocional – I» a Tutoria

•

FEBRER
◦ Dimecres dies 6, 13 20 i 27, durant dues hores: Sortida Sineu, Biblioteca (Castellà)
◦ Data a concretar amb els alumnes : prova de lectura de Castellà: «Cuentos en verso para
niños perversos»
◦ Pendent de confirmació: concert pedagògic, Banda municipal de Palma (Música)

•

MARÇ
◦ Dilluns dia 25 i dimarts dia 26: participació a les proves CANGUR (Matemàtiques), activitat
al centre
◦ Segona meitat del mes : «Setmana ambiental» (Comissió Ambiental)

•

ABRIL
◦ Setmana de l’1 al 5 : prova de lectura d’Anglès: «Nurse Matilda»
◦ Setmana del 8 a l’11: Sortida a Manacor: visita a la Casa- Museu Mossèn Alcover (Català)
◦ Dimecres dia 17 d’abril: Activitat esportiva solidària (E. Física , Comissió Ambiental,
Extraescolars). Fi de trimestre

•

MAIG
◦ Setmana del 6 al 10: Xerrades de «Comerç just» (Comissió Ambiental)
◦ Primera quinzena: senderisme “Ermita de Betlem “ (Educació Física)
◦ Data a concretar amb els alumnes: prova de lectura de Castellà: “Los doce trabajos de
Hércules”
◦ Per concretar: «Taller de percussió» (Música)

•

JUNY
◦ Dimecres 5: Excursió classe que guanyi el premi Ecoaula

•

Sense concretar:
◦ Lectures de Ll. Catalana, lectures dins l’aula i prova escrita :
▪ 1r trimestre: «Charly i la fàbrica de xocolata»
▪ 2n trimestre: «Frankenstein»
▪ 3r trimestre: «Astèrix i Cleopatra»
◦ «Contes a classe» (Català)
◦ Participació amb les activitats del programa «Suma’t» (E. Física)

És possible que des de l'assignatura de Religió es convidi als alumnes a fer sortides fora
d’horari lectiu, us informam que aquestes activitats no formen part de la programació del centre,
conseqüentment l’institut no se’n fa responsable i no estan cobertes per l’assegurança escolar. La
participació a les mateixes no pot incidir en la nota de l’assignatura.
Els tallers de Tallers de Ciberbulling i d’»Intel·ligència emocional – I» s’iniciaran pel gener del
2019 a tutoria. Es treballaran habilitats, valors... relacionats amb aquests dos eixos, coordinats pel
departament d’Orientació.
Aquest document és orientatiu,
◦ Algunes activitats estan sol·licitades i pendents de confirmació.
◦ Les activitats extraescolars forment part de la Programació General Anual (pendent
d’aprovació fins a finals d’octubre)

