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Sortida al circ 
 
 
 
 
Objectius 
 

• Implicar els nens i nenes en la preparació d’una feina que, en principi, elabora 
l’equip docent. 

• Familiaritzar-se amb el material del circ. 
• Conèixer les activitats que es realitzaran el dia de la sortida. 
• Fomentar la participació dels pares en les activitats d’escola. 

 
Descripció de la proposta 
  
Elaboració, per part dels nens i nenes de P-5, d’un llibret amb tota la informació 
necessària per a les famílies, sobre una sortida de tot l’alumnat de l’escola al circ a les 
Feixes de Copons. 
Aquests mateixos nens i nenes fan, un dia fixat, una exposició oral sobre la sortida per 
a totes les famílies de l’escola. 
  
Aspectes didàctics i metodològics 
 
En aquest cas, l’activitat es va dur a terme amb un grup de P-5 format per nou 
alumnes. L’elaboració del llibret es va realitzar durant tres sessions en les quals es va 
distribuir la feina de la manera següent:  
 

• 1a sessió:  la mestra explica als nens i nenes quina sortida es realitzarà al 2n 
trimestre i busquem informació del lloc al qual hem d’anar a la pàgina 
www.totcirc.com. 
Després, decidim, entre tots, els diferents apartats que volem incloure en el 
llibret: dia, hora de sortida i arribada, què hem de portar, quines activitats 
realitzarem, qui ens acompanyarà, quant val... Cadascun d’aquests apartats 
correspondrà a una pàgina del llibret. 

• 2a sessió i 3a sessió: escullen quina pàgina vol fer cadascú (alguna d’elles la 
realitza més d’un alumne) i decidim què hi escriurem i què hi dibuixarem. 

 
Un cop tenen el llibret, busquen el material que necessiten per fer l’exposició a les 
famílies: rellotges de paret (per assenyalar l’hora de sortida i arribada); carmanyoles, 
una ampolla d’aigua, un xandall de l’escola i un impermeable (per explicar què s’ha de 
portar); fotografies dels mestres (per anomenar quins d’ells van a la sortida); materials 
de circ (xanques, anelles, diàbolos, pilotes…) per explicar quines activitats es faran); 
bitllets impresos per indicar el preu, etc. 
Aleshores, es distribueixen, amb l’ajuda de la mestra, el que dirà cadascú a la reunió i 
com ho dirà. Cada dia, ho preparem durant una petita estona al final del matí. 
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Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
Es tracta d’una activitat molt competencial que desenvolupa les capacitats següents i 
treballa de manera globalitzada les tres àrees d’educació infantil: 
 
Capacitats 
 
• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, 

tot adonant-se de les seves possibilitats. 
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 

imatge positiva d’ell mateix i dels altres. 
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb 

seguretat i eficàcia. 
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 

bàsiques. 
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i 

situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els 

perills i aprendre a actuar en conseqüència. 
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 
 
Àrees 
 

1. Descoberta d’un mateix i dels altres (expressió corporal, emocions, manipulació 
de diferents objectes…). 

2. Descoberta de l’entorn (descoberta i exploració del que anem a conèixer, 
raonament i representació, participació de les famílies…). 

3. Comunicació i llenguatges (llenguatge oral, lecto-escriptura, llenguatge visual i 
plàstic, TIC…). 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta activitat es va portar a terme amb nens i nenes de P-5, però es podria 
realitzar a qualsevol curs d’educació infantil o primària. 
 
Documents adjunts 
 
Material per al professorat: 

 
• Llibret elaborat pels nens i nenes, que conté enllaç al vídeo de la reunió 

informativa adreçada als pares i mares. 
• Experiència de l’escola Dos Rius.  

 
Autoria 
 
Mònica Qui Casals. Escola Dos Rius de Camarasa. 
 
 


