PLA D’ACTIVITATS 21/22

Les activitats curriculars del Pla d’Aprenentatge Directe són activitats acadèmiques,
proposades pels diferents departaments del centre, que responen estrictament a
objectius didàctics i de convivència de l’alumnat i el professorat i que pretenen
millorar i fer més significatiu l’aprenentatge.
L’alumnat que opta per convalidar una matèria (ESO/ Batxillerat) està exempt tant
d’assistir a les classes ordinàries d’aquesta matèria com de totes les activitats que hi
estan vinculades (Pla d’activitats).
Aquest curs, la realització d’aquestes activitats pot estar subjecta a variacions en
funció d’esdeveniments aliens al centre, com ara els derivats de la pandèmia de
COVID-19.
A més de les activitats per cursos que trobareu a continuació, el centre proposa també
les següents activitats institucionals:








activitats per la Marató de TV3
activitats de la festa de Nadal
activitats commemoratives del Dia Internacional Contra la Violència de
Gènere, Dia Escolar de la No violència i la Pau, Dia d’Internacional de la
Dona i Dia Internacional Contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
activitats de la setmana de la Ciència i “Ciència al carrer”
concursos matemàtics
activitats relacionades amb la Diada de Sant Jordi
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1r ESo
Departament/Àmbit

Activitat

Castellà

Taller de teatre. Grup Improsia

Català

Representació teatral a Lleida

Ciències
Experimentals

Visita a l’Arborètum i la Depuradora

Ciències Socials

Parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso, Guissona
Activitats de Natura a Alquézar

Educació Física

Jornada de rugbi cinta, Jornada d’educació física al carrer i
Milla urbana (activitats adreçades a algun grup d’alumnes
que representen al centre)
Setmana d’iniciació a l’esquí (activitat opcional)

Llengües Estrangeres

Sing Along Project

Matemàtiques

Concurs “Fem Matemàtiques”

Música

Concert a l’Auditori

Tutoria

Activitats de foment de valors
Sortides de convivència a principi i final de curs (TEI)

Aprenentatge en
serveis

Acció solidària

Escola UNESCO

Activitat conjunta amb altres escoles de la xarxa

PROJECTE:
NO PERDEM EL NORD

Gimcana al Carrer

PROJECTE:
SOS PLANET EARTH
PROJECTE:
KOMIC

Tallers d’aigua
Dipòsit d’aigua i ruta de les fonts
Taller de còmic

Crèdit de Síntesi a l’Empordà
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