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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.

PrimàriaPrimària

LEMLEM Treball al voltant dels 7 hàbits de Stephen Covey per tal de potenciar i ajudar 
a desplegar el lider interior de 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. 

PrimàriaPrimària

T’ho explico totT’ho explico tot
(oratòria)(oratòria)

Els alumnes de primer faran petites exposicions a partir d’objectes, dibuixos, 
imatges… setmanalment, amb l’objectiu de perdre la por a parlar en públic i 
treballar el protocol que requereix una exposició. 

P1P1

LÍNIA ESCOLALÍNIA ESCOLA 1r1r 2n2n 3r3r 4t4t 5è5è 6è6è

EXPRESSIÓEXPRESSIÓ T’ho explico tot
(oratòria)

T’ho explico tot
(oratòria)

Petits joglars
(oratòria)

Petits joglars
(oratòria)

T’ho presento tot
(oratòria)

T’ho presento tot
(oratòria)

EMMAÚSEMMAÚS Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

Tutopia
Bon dia
Emmaus

TICTIC Experimentem TIC/Robòtica Chrome-cracks! Google 
universe

PiR (Robòtica i 
programació)

PiR (Robòtica i 
programació)

LIDERATGE  LIDERATGE  
PERSONALPERSONAL

LEM LEM LEM LEM LEM LEM

Descobrint  Descobrint  
talentstalents

Eskcmat  
(escacs educatius)

Eskcmat  
(escacs educatius)

Eskcmat  
(escacs educatius)

Eskcmat  
(escacs educatius)

Eskcmat  
(escacs educatius)

Eskcmat  
(escacs educatius)



FEDAC Cerdanyola - Carrer de Cervantes 5 - 15, 08290 Cerdanyola del Vallès - T. 936 92 08 84
fedac.cerdanyola@fedac.cat - cerdanyola.fedac.cat

Donem resposta als reptes del món actual
CERDANYOLA

ExperimentemExperimentem Realització d’experiments al llarg del curs i fent un registre com els científics, treballant l’escriptura, 
l’observació, la manipulació, el treball en equip…, per despertar la seva curiositat dels infants.

P1P1

TICTIC Els i les alumnes de 2n s’inicien en el món dels ChromeBooks. Oferirem les primeres pinzellades 
en l’entorn Google tot ajudant-los a moure’s pel Drive, el GMail i adquirir habilitats i estratègies 
davant d’aquestes eines.

P2P2

Chrome-cracks!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. Buscarem 
sempre la practicitat d’aquestes eines i la implantació en el nostre dia a dia. Treballarem l’entorn 
google for education i introduirem petits conceptes de programació.

P3P3

Eskcmat  Eskcmat  
(escacs educatius)(escacs educatius)

Els i les alumnes coneixeran i gaudiran del joc dels escacs, un joc mil·lenari que ha estat 
definit alhora com joc, esport, ciència i art. No és un joc d’atzar, sinó que intervenen de 
manera decisiva les jugades, sobretot la seqüenciació de les mateixes i no hi ha possibilitat 
de fer trampes. Els servirà per a saber prendre decisions, per a acostumar-se a preveure les 
conseqüències abans de fer els actes, per a despertar la imaginació i per a educar la voluntat.

PrimàriaPrimària

Els petits joglarsEls petits joglars Treballarem l’expressió oral en tots els seus àmbits a través de la narració d’històries. Posant èmfasi 
en el vocabulari, la presencia davant l’auditori, l’expressió corporal… Aprofitarem com a treball final 
la posada en escena per oferir-la com a activitat col·laborativa amb altres cursos de l’escola.

P3-P4P3-P4

Google universeGoogle 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 una revista digital. 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.

P4P4

T’ho presento totT’ho presento tot Els alumnes de P5 treballarem amb jocs orals de conversa, endevinalles, formalismes per millorar 
la dicció i el vocabulari. Posteriorment, els alumnes s’hauran de preparar un tema per fer una 
exposició oral on la resta de companys valorarà aquesta exposició de manera anònima amb tot 
el que han anat aprenent. I els alumnes de P6, convertits en reporters, hauran de presentar tres 
publicacions trimestrals en vídeo, text o àudio per mostrar a la comunitat educativa tots aquells 
projectes, activitats, sortides i talents que formen part del dia a dia de la nostra escola. 

P5-P6P5-P6

PiRPiR
Programació i robòticaProgramació i robòtica

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.

P5-P6P5-P6

https://cerdanyola.fedac.cat/

