
E. PRIMÀRIA  1R I 2N

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 22-23

Taller pensat per

parlar i expressar-se

en anglès a través de

jocs orals i cooperatius

SPEAKING    ENGLISH / ROBÒTICA

TALLER  DE  PROJECTES

Els projectes programats s'amplien amb 

 amb l'ús d'eines digitals de consulta,

treball amb les plataformes viurtuals

associades i realització de treballs  

que tenen en compte les intel·ligències

múltiples i les diferents maneres

d'aprendre.

grup
s re

duït
s 

Seguim explorant el món

del pensament

computacional amb els

reptes que ens planteja

l'Mtiny, el robot interactiu.



 TALLER  MOTRIU 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 22-23

EDUCACIÓ  EN  VALORS
Volem desvetllar en els

nostres alumnes les

intel.ligències intrapresonal

interpersonal i espiritual

per tal de formar

persones emocionalment

sanes i compromeses amb

uns valors cristians i

humans.

 

E. PRIMÀRIA  1R I 2N

 Treballarem la interacció que hi ha

entre el coneixement, l'emoció, el

moviment i la seva validesa per al

desenvolupament de la persona així

com la seva capacitat per

expressar-se i relacionar-se amb el

món que l'envolta. 



E. PRIMÀRIA  3R I 4T

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 22-23

Taller pensat per

parlar i expressar-se

en anglès a través de

jocs orals i cooperatius

SPEAKING    ENGLISH / INFORMÀTICA

TALLER  DE  PROJECTES

Els projectes programats s'amplien amb 

 amb l'ús d'eines digitals de consulta,

treball amb les plataformes viurtuals

associades i realització de treballs  

que tenen en compte les intel·ligències

múltiples i les diferents maneres

d'aprendre.

grup
s re

duït
s 

Aprofundim en eines

digitals i ens iniciem en

el món del pensament

computacional.



E. PRIMÀRIA  3R I 4T
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 22-23

 TALLER  ARTÍSTIC 

EDUCACIÓ  EN  VALORS
Volem desvetllar en els

nostres alumnes les

intel.ligències intrapresonal

interpersonal i espiritual

per tal de formar

persones emocionalment

sanes i compromeses amb

uns valors cristians i

humans.

 

Potenciarem a través de

l'expressió artística,  el

màxim d'àmbits dels nens i

nenes



E. PRIMÀRIA  5È I 6È

SPEAKING    ENGLISH 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 22-23

TALLER  DE  PROJECTES

Els projectes programats s'amplien amb 

 amb l'ús d'eines digitals de consulta,

treball amb les plataformes viurtuals

associades i realització de treballs  

que tenen en compte les intel·ligències

múltiples i les diferents maneres

d'aprendre.

Taller pensat per

parlar i expressar-se

en anglès a través de

jocs orals i cooperatius

SPEAKING    ENGLISH / ROBÒTICA

grups reduïts
 

Activitats de programació amb

una innovadora i divertida

metodologia que motiva a

desenvolupar competències

socioemocionals, lingüístiques i

matemàtiques amb Lego Education. 



E. PRIMÀRIA  5È I 6È

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 22-23

EDUCACIÓ  EN  VALORS
Volem desvetllar en els

nostres alumnes les

intel.ligències intrapresonal

interpersonal i espiritual

per tal de formar

persones emocionalment

sanes i compromeses amb

uns valors cristians i

humans.

 


