Donem resposta als reptes del món actual

CERDANYOLA

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ED.INFANTIL I ED.PRIMÀRIA

CURS 2020-21

Ed. Infantil
LÍNIA ESCOLA

I3

I4

I5

English fun

English fun

English fun

RoboTIC

RoboTIC

RoboTIC

Lideratge personal

Crec en tu

Conta contes

Conta contes

Talent emprendedor

Petits cientíﬁcs

De traç a traç

Petits pagesos

Tutopia
Bon dia-Emmaus

Tutopia
Bon dia-Emmaus

Tutopia
Bon dia-Emmaus

EXPRESSIÓ
TIC

TUTOPIA

Nom AC

Descripció

Cursos

TUTOPIA

Treballem la interioritat per tal que els nostres alumnes descobreixin i
treballin la seva mirada interior des de la relaxació, reﬂexió i celebració.
Rutines i espais de treball personal i grupal. La interioritat com a pilar.
Trobar un espai de reﬂexió, relaxació i celebració que afavoreix el diàleg
interior.

ANGLÈS
ENGLISH
FUN

I3: Iniciació a la llengua anglesa mitjançant el joc, contes i cançons.
I4: Aprenem anglès mitjançant cançons, contes i vocabulari del dia a
dia.
I5: iniciació a la llengua anglesa mitjançant jocs i cançons.

ROBOTIC

Incentivem el pensament lògic a partir de recursos tecnològics i utilitzem les TIC per treballar de forma motivadora.

I3, I4 i I5

“CREC EN TU”

Treballem el vincle emocional com a clau del procés d’ensenyament-apre-

I3

(El protagonista nentatge. Compartir amb els seus companys/es els seus gustos, les seves
de la setmana)

I3, I4, I5

I3, I4, I5

aﬁcions, els seus records quan era petit,... per treballar l’autoestima.

PETITS
CIENTÍFICS

Volem fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències d’una forma lúdica, motivadora i experimental.
Esperem que molts nens i nenes descobreixin el petit/a cientíﬁc/a que
tenen dins seu.

I3

GRAFOMOTRICITAT

Explorem el món dels traços per preparar-nos per la lectoescriptura.

I4

CONTA
CONTES

Utilitzem els contes com a eina per relacionar-se, expressar-se i créixer.

I4

PETITS
PAGESOS

Promoure l’educació ambiental i una millor relació amb l’entorn a partir
del treball al nostre jardí i hort escolar.

I5

STORYTELLING

Introducció al món fantàstic dels contes mitjançat la llengua anglesa.

I5
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Ed. Primària
LÍNIA ESCOLA

1r

2n

3r

4t

5è

6è

SOM BOOKTUBERS

TEATRE

Escriptors de tots
colors

Poetes i poetesses

English Lab

English Lab

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

TIC/Robòtica
Bmath

TIC/Robòtica
Bmath

Chrome-cracks!

Google
universe

TIC

TIC
Programació

LIDERATGE
PERSONAL

LEM

EMOCIONS
(contes, ART???)

LEM

Biblioteca d’emocions

LEM

Implica’t

Descobrint
talents

3, 2, 1...GO!!!

3, 2, 1...GO!!!

3, 2, 1...GO!!!

3, 2, 1...GO!!!

3, 2, 1...GO!!!

3, 2, 1...GO!!!

EXPRESSIÓ

TUTOPIA

TIC
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Nom AC

Descripció

TUTOPIA

Treballem la interioritat per tal que els nostres alumnes descobreixin i treballin la seva mirada interior des
de la relaxació, reﬂexió i celebració.

Primària

3, 2, 1… GO!

Cada setmana un repte, una aventura...Fins a on podem arribar? Aprendrem un munt de coses des de la
sorpresa, la motivació i la curiositat!

Primària

LEM

Treball al voltant dels 7 hàbits de Stephen Covey per tal de potenciar i ajudar a desplegar el lider interior de P1, P3 i P5
tots els alumnes a través del coneixement d’un mateix. Amb Líder En Mi, connectaran amb els seus talents
i fortaleses treballant la proactivitat, la responsabilitat i la importància de saber-se organitzar de forma autònoma i efectiva, entre d’altres.

Som Booktu- Treballarem l’expressió oral i potenciarem l’hàbit lector amb l’ajuda de les noves tecnologies, on els infants
bers
recomanaran i parlaran de llibres de lectura.

Cursos

P1

TIC

Amb l’ajuda de la robòtica, els ordinadors i els Ipads ens endinsarem al món de les noves tecnologies.

P1 I P2

Chrome-cracks!

Presa de contacte amb el chromebook i les eines bàsiques que ens proporciona a partir del desenvolupament de les habilitats necessàries per donar autonomia als infants. Partirem de l’experiència viscuda i les
necessitats que han trobat durant el conﬁnament. Buscarem sempre la practicitat d’aquestes eines i la
implantació en el nostre dia a dia. Treballarem, entre d’altres aspectes, l’escriptura de correus, la realització
de videotrucades o el funcionament de google classroom a través de l’aprenentatge entre iguals.

P3

Escriptors de Treball d’expressió escrita i oral, en el qual els alumnes descobriran diferents tipologies textuals i recursos
tots colors
literaris. Analitzaran les seves estructures i els elements que tenen en comú, per tal d’acabar realitzant i
elaborant el nostre propi escrit. L’objectiu és millorar la nostra expressió escrita i, al mateix temps, implantar eines digitals en l’expressió oral.

P3

Poetes i poe- Descobrirem la poesia com a element artístic i d’expressió, però també veure’m que pot ser divertida i sortesses
prenent.
Jugarem amb la bellesa de les paraules i del llenguatge, però per poder jugar, caldrà que coneguem les
regles del joc, i per tant treballarem l’expressió escrita. I ﬁnalment, aprendrem a recitar i expressar amb paraules sentiments i sensacions de forma correcta treballant la oratòria, l’expressivitat, l’autoestima i seguretat en un mateix per recitar davant dels altres o ﬁns i tot cantar algun poema musicat.

P4
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Biblioteca
d’emocions

Treballarem les emocions a travès de contes, dinàmiques i sobretot de compartir i de trobar un espai de
conﬁança i acompanyament. Junts descobrirem qui som i qui volem ser, tots els nostres potencials i com
desenvolupar-los per esdevenir la millor versió de nosaltres mateixos. Buscarem diferents espais d’expressió mitjançant l’art, la literatura… per trobar què ens apassiona i què ens fa feliços.

P4

Google universe

Desenvoluparem habilitats digitals tot coneixent l’entorn google, i totes les aplicacions que té en el seu dia
a dia. Seran els propis alumnes els que crearan un recull de video tutorials sobre com funcionen les eines,
utilitzant editors de vídeo, enregistradors de pantalla, etc. Farem èmfasi en la oratòria i com poden expressar correctament els passos a seguir perquè aquests siguin clars i entenedors. Introduirem el treball de
mecanograﬁa de manera transversal a la resta de matèries.

P4

English Lab

Treballarem de forma autònoma les SKILLS d’anglès seguint el ritme i nivell de cadascú, gràcies a l’ús de
les noves tecnologies. Paral·lelament practicarem els exàmens d’Oxford per a determinar el nivell de referència del marc Europeu de cada un dels alumnes.

TIC-Programació

Tot jugant ens endinsarem en el fascinant món de la programació. Continuarem el treball de la programació en SCRATCH i LEGO WEDO 2.0 per desenvolupar la creativitat, la seqüenciació i el raonament basat en
l’assaig-error d’una forma lúdica.

P6

Implica’t

Mirarem al nostre voltant i ens implicarem allà on ens necessiten. Aprendrem de la forma més humana participant activament en la donació de sang, establint lligams amb els usuaris d’una residència d’avis i creant
projectes de col·laboració amb llars d’infants. Deixarem volar la nostra imaginació i posarem tota la nostra
energia en ser, fer i estar fora dels límits de la nostra escola.

P6

TIC-PIR

Desenvoluparem habilitats digitals que ens permetin ser més competents en aquest àmbit i d’aquesta manera ser capaços de fer un millor ús de les TIC.
Dissenyarem projectes de robòtica, cada vegada més complexos, a partir de la plataforma LEGO, a partir
del treball cooperatiu, on tot@s hi tenim alguna cosa a dir.

P5
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