
  
 
 

 

Acte de cloenda de les Escoles + Sostenibles 
Centres d’educació infantil i primària  

12 juny 2015  
 
Benvolguts companys i companyes, 
  
Un any més, ens complau convidar-vos a l’Acte de Cloenda BcnE+S que tindrà lloc el 12 de juny 

de 2015 a la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova (Carretera de Ribas, 109). La cloenda d'aquest curs 

serà un acte que combinarà espais d'interior i exterior, amb activitats lúdiques per a tota la 

mainada i intercanvis d'experiència per als infants de cicle superior. Tenim la sort d'estrenar aquest 

nou equipament, un edifici testimoni de la gestió de l'aigua a Barcelona dels darrers 100 anys. 

 
Programa provisional 

 

9.30 a 10.00 h Recepció i lliurament d'acreditacions 

10.00 a 10.15 h Benvinguda 

10.15 a 11.45 h Tallers de descoberta i intercanvi d'experiències (cicle superior) 

11.45 a 12.00 h Cloenda institucional  

12.00 a 12.45 h Espectacle teatralitzat 
 

 
Els tallers de descoberta consisteixen en sis espais per experimentar, jugar, gaudir, conèixer i 

provocar aprenentatges amb l'aigua com a element principal. Tots els cicles tindran temps per 

gaudir-ne al llarg de la celebració. 

Per a l'intercanvi d'experiències de l'alumnat de cicle superior no hi haurà suport informàtic així 

que us recomanem que porteu el material físic que trobeu més convenient (un pòster, alguns 

dibuixos, unes fotografies o algun objecte singular). 

 

Per preparar millor la intervenció dels nens i nenes de cicle superior, us recomanem que 

penseu prèviament en: 

• Quin és el títol de l'experiència que presentarem? 

• Qui hi ha participat? Com ens hem organitzat? Qui ha decicit fer-ho? 

• Què hem fet? Què hem aconseguit? 

• Com ho hem aconseguit? Quines fases vam seguir i com hi va participar tothom? 

 



  
 
 

 

Com arribar-hi? 
 

 
 
 
 
 

Lloc: Carretera de Ribas, 109. Trinitat Nova. Nou Barris 
Metro: L11, L3, L4 (Trinitat Nova, Casa de l'Aigua) 
Autobús: 50, 51, 76, 62, 80, 81, 96, 97, 204, 127 

 
 

 
IMPORTANT 

 
• Recordeu que la memòria i el projecte s'entreguen mitjançant el gestor de documents i, 

per tant, NO heu de portar-los a l'acte de cloenda. 
• La invitació és de 8 persones per centre (inclou adults i infants). 
• Cal portar esmorzar però hi haurà sucs i aigua per als assistents. 

 
 
Recordeu que és imprescindible CONFIRMAR LA VOSTRA ASSITÈNCIA a través d'aquest full d'inscripció.  
Si no podeu venir, us agrairem que ens feu un truc o ens envieu un correu per avisar-nos. 

 

 

Casa de l'Aigua on 
farem la cloenda 

http://goo.gl/forms/54D9v3IZEc

