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CERDANYOLA

LÍNIA ESCOLALÍNIA ESCOLA I3I3 I4I4 I5I5

EXPRESSIÓ English fun English fun English fun
TIC RoboTIC RoboTIC RoboTIC

Lideratge personal LEM - Contacontes LEM - Contacontes Storytelling
Talent emprenedor Petits científics De traç a traç Grafisme creatiu

TUTOPIA Tutopia-Bon dia-Emmaus Tutopia-Bon dia-Emmaus Tutopia-Bon dia-Emmaus

Nom ACNom AC DescripcióDescripció CursosCursos

TUTOPIATUTOPIA Treballem la interioritat per tal que els nostres alumnes descobreixin i treballin la seva mirada interior des de la 
relaxació, reflexió i celebració. Trobar un espai de reflexió, relaxació i celebració que afavoreix el diàleg interior.

I3, I4, I5I3, I4, I5

ANGLÈS ANGLÈS 
ENGLISH FUNENGLISH 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.

I3, I4, I5I3, I4, I5

ROBOTICROBOTIC Incentivem el pensament lògic a partir de recursos tecnològics i utilitzem les TIC per treballar de forma motivadora. I3, I4, I5I3, I4, I5

PETITS CIENTÍFICSPETITS 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.

I3I3

DE TRAÇ A TRAÇDE TRAÇ A TRAÇ Explorem el món dels traços per adquirir un domini progressiu en els moviments bàsics, la coordinació i l’equilibri, 
alhora que potenciem el desenvolupament de la motricitat fina i el grafisme, per aconseguir una millor capacitació 
dels nens i nenes en l’escriptura.

I4I4

LEM - CONTACONTESLEM - CONTACONTES A partir del Líder En Mi, utilitzem els contes com a eina per relacionar-se, expressar-se i créixer. Al voltant dels 
7 hàbits de Stephen Covey potenciem i ajudem  a desplegar el lider interior de tots els nens i nenes a través del 
coneixement d’un mateix. 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’altre.

I3, I4I3, I4

GRAFISME CREATIUGRAFISME CREATIU Aquest taller treballa la grafomotricitat dels infants, potenciant la seva creativitat i  autonomia. És una alternativa 
més creativa a les típiques fitxes de grafomotricitat, que preparen el traç per l’escriptura.

I5I5

STORYTELLINGSTORYTELLING Introducció al món fantàstic dels contes mitjançat la llengua anglesa. I5I5
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