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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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4t ESO 
Departament/Àmbit Activitat 

Castellà Viatge a Saragossa: Visita Museu Goya i itinerari cultural 

per la ciutat 

Català 
Sagrada Família- Hospital de Sant Pau-representació teatral 

a Barcelona 

Ciències Socials 
Visita al Parlament de Catalunya, pavelló Mies Van der 

Rohe i urbanisme de Barcelona 

Educació Física 

Cursa d’orientació a l’Espluga de Francolí 

Jornades de faustball al centre 

Jornada de rugbi cinta, Jornada d’educació física al carrer i 

Milla urbana (activitats adreçades a algun grup d’alumnes 

que representen al centre) 

Biologia i Geologia Visita al laboratori veterinari de Torrelameu 

Activitats de 
l’itinerari optatiu 

IDEA Visita al Museu del Disseny 

MINERVA Gimcana al Born 

INVESTIGA Cosmocaixa 

Llengües Estrangeres Festival cinema fantàstic Sitges  

Educació visual i 
plàstica 

Visita a museus o sala d’exposició de Lleida (segons 

programació) 

Llatí 
Trobada d’alumnes de llatí a Guissona (Ciutat romana de 

Iesso) 

Tecnologia Mercatec 

Tutoria 
Teatre “Max in love” 
Sortida a final de curs 

Aprenentatge en 
Serveis 

Activitat solidària 

Projecte: 

En pie de guerra 
Taller de Grafitti 

Projecte: 

Reality Bites 

Visita a TV3 i al diari ARA / Xerrada amb algun escriptor o 

periodista 

 
Activitat amb ús de mòbils (gimcana per la ciutat) 
Activitat opcional: Intercanvi amb Chambéry (adreçada a l’alumnat de francès) 
 
Projecte de Recerca a Estrasburg  

 


