
 

 

 

 

 
 

R ON DA L L A  (PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL) 

Un bonic projecte per als nens i nenes d’Educació Infantil, a qui la iaia Rondalla 

proposarà activitats –com la creació d’un conte col.laboratiu, amb dibuixos i vídeo- 

que es penjaran en el bloc del projecte. 

Coordina Maria Teresa Estruch (mtestruch@escolacristiana.org) 
 

N A DA L -SA N T  J OR DI  
(PER A ALUMNES D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA) 

El projecte on treballareu de forma interactiva activitats interessants i motivadores 

relacionades amb les dues festivitats, amb possibilitat d’implicar àrees de Llengua, 

Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, Plàstica i Música.  

Coordina Joan Calvo (jcalvo16@escolacristiana.org) 

 

C O MA RQ U ES  (PER A ALUMNES DE 4t PRIMÀRIA) 

El projecte on coneixereu més profundament festes populars, gastronomia, 

llegendes... de la comarca pròpia i de les dels altres participants. Tots els 

continguts de les activitats estan integrats en el currículum de Llengua Catalana, 

Coneixement del Medi Natural i Social i Plàstica. Adreçat bàsicament a alumnes de 

4t de Primària, tot i que hi poden participar escoles que treballin comarques a 3r o 

5è. 

Coordina Núria Moradell (nmoradell@escolacristiana.org) 

 

E L  N O S TR E  MO N T S ER RA T  
(PER A ALUMNES DE 2n I 3r PRIMÀRIA) 

El projecte on, de la mà d’un escolà, coneixereu Montserrat, virtualment... i 

presencialment! Un munt d’activitats relacionades amb àrees molt diverses del 

currículum, i amb un treball intensiu d’eines TIC: moodle, videoconferències...  

Coordinen Joan Canton (jcanton@escolacristiana.org)  
i Anna Mayans (amayans@escolacristiana.org) 
 

S C H O OL S  SON G  C ON TE S T  
(PER A ALUMNES D’ESO I 6È PRIMÀRIA) 

Un projecte per crear videoclips amb cançons i balls, penjar-los al bloc del projecte, 

i celebrar un festival amb tots els participants... en anglès! Amb treball de les àrees 

de Música, Anglès, Educació Física...  

Coordina Júlio Andreu (jandreu@gmail.com) 
 

C A T CL I C ,  CATALUNYA A COP DE CLIC 
(PER A ALUMNES  4t 5è 6è PRI i 1r 2n ESO) 

Una proposta didàctica que posa en contacte l’alumnat amb el patrimoni natural i 

cultural català a partir d’un viatge per Catalunya aturant-se en aquells elements 

que conformen el patrimoni artístic i natural del nostre país. Cadascuna de les 

obres s’analitza sota el punt de vista d’una intel·ligència, es relaciona directament 

amb una competència bàsica i compta amb el suport d’una eina web 2.0. 

Coordinen Joan Calvo (jcalvo16@escolacristiana.org)  
i Albert Correa (acorrea@escolacristiana.org) 

 

 

 

 
 

Per a informació general sobre els projectes, també us podeu adreçar al coordinador, Júlio Andreu  

jandreu@escolacristiana.org  

Des de la FECC us proposem projectes 
per a tots els nivells educatius i per a 
tots els nivells d’implicació 
tecnològica, amb un cost molt reduït 

(31€/grup)  

 

Els projectes telemàtics són aplicacions didàctiques que potencien una metodologia de treball en projectes 
cooperatius, en els quals les TIC són mitjà de comunicació, expressió i coneixement per a alumnes i professors, 
que utilitzen diverses eines TIC per assolir els objectius previstos per als diferents projectes, a través d’activitats 
variades, seguint una pauta i una temporització concreta. 

Al setembre, sessions informatives gratuïtes. 

Consulteu dates a: 
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ 

 

INSCRIPCIONS ALS PROJECTES: 

http://blogs.escolacristiana.org/forma
cio/llistat-de-cursos/ 
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