
 

 

 

 

 
 

 
 
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 (jcalvo@escolacristiana.org) 

 
C O M A 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  M O 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 Anna Mayans (amayans@escolacristiana.org) i Cèlia Grivé 
(cgrive@escolania.cat) 
 
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 Fina Vendrell (fvendrel@xtec.cat) 
 
C A T CL I C ,  CATALUNYA A COP DE CLIC 
(PER A ALUMNES  4t 5è 6è PRI i 1r 2n ESO) 

El projecte CATClic és una proposta educativa gamificada de treball en xarxa 
que té com a objectiu prioritari donar a conèixer el patrimoni cultural i natural de 
Catalunya a partir de propostes didàctiques que permetin descobrir a l’alumnat 
algunes de les icones més significatives del nostre patrimoni. Cadascuna 
d’aquestes activitats es correspon amb una competència bàsica i porta associat el 
treball amb un recurs digital educatiu. Fent una passejada pel territori estem 
treballant les competències bàsiques i les intel·ligències múltiples de Howard 
Gardner. 
Coordinen: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Albert Correa 
(acorrea@escolacristiana.org) 
 

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. 



 
 
 

Reconeixement de la coordinació del projecte telemàtic, com a tasca d’especial 
responsabilitat: 

En finalitzar el projecte telemàtic de manera satisfactòria, havent participant en totes 
les seves activitats, inclosa la presentació del projecte, la FECC emetrà un document (1 
sol document per escola) a nom de la persona que li consti hagi coordinat el 
projecte, com a tasca d’especial responsabilitat. Només s’emetrà 1 document per 
escola. Aquest document, si és reconegut pel titular, tindrà els efectes laborals 
corresponents. 

 

Drets d’imatge en els projectes telemàtics:  

El fet que la FECC utilitzi dades personals dels alumnes que participen en algun projecte 
telemàtic, especialment, en el SSC, com ara els vídeos, no implica que la FECC hagi de 
tenir cap document de cessió de dades de les escoles.  

Però sí implica que necessàriament l’escola hagi de tenir un document signat amb 
les famílies d’autorització de consentiment de cessió d’imatges o dades 
personals; no cal que el document digui explícitament a la FECC, podria dir, per exemple, 
a entitats amb les que col·labora l’escola i que promouen activitats educatives, concursos, 
certàmens i altres anàlogues.  

Si l’escola no tingués un document d’autorització amb aquestes característiques sí cal que 
signin un document. Si voleu, podeu explicitar que la cessió és a la FECC per motiu del 
SSC però aleshores aquest document només us servirà per la cessió a la nostra entitat pel 
SSC. 

 

Presentació dels projectes:  

 

El dia 17 de setembre està convocada la sessió de presentació de cadascun dels 
projectes. 

A les 18h:  Projecte Rondalla 
Projecte Nadal-Sant Jordi 
Projecte Comarques  

A les 18.30h: Projecte Montserrat 
Projecte CatClic 
Projecte Schools Song Contest 

Aquesta reunió va adreçada tant als docents que estiguin pensant en iniciar algun 
d’aquestes projectes, com als docents que ja han participat altres anys i vulguin conèixer 
el calendari d’aquest curs i les novetats introduïdes. És important assistir a aquesta 
presentació per començar de manera satisfactòria el projecte.  

 

Preu del projecte telemàtic:  

La participació en cada un dels projectes telemàtics té un cost de 45€ grup, pagat en un 
sol termini, mitjançant la factura que l’escola rebrà en inscriure’s al projecte. 

 
INSCRIPCIONS ALS PROJECTES:   https://forms.gle/SFDMaVH3JWBzuQ3r6 
 
Per a informació general sobre els projectes, també us podeu adreçar al coordinador, Julio Andreu  
jandreu@escolacristiana.org 
 
Al setembre, sessions informatives gratuïtes. Us hi podreu inscriure -gratuïtament- al setembre a: 
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ 
 
 


