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LA SALLE LA SEU D’URGELL
PROJECTE DE ROBÒTICA SOCIAL AMB LA URL
La Salle de La Seu d’Urgell iniciarà, conjuntament
amb la Universitat La Salle Ramon Llull,
un projecte de robòtica social amb l’objectiu
d’introduir activitats en l’àmbit de l’assistència
educativa, concretament amb el treball amb
alumnes amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)i
altres tipus de trastorn.
En aquest sentit, el robot és una eina que
proporciona suport a l’educador/a a l’hora de
realitzar tasques educatives, les quals requereixin
la repetició de certes activitats/exercicis per tal de
consolidar-ne l’aprenentatge.Donada la necessitat
de l’escola de millorar en l’atenció dels alumnes
amb necessitats educatives especials, es durà a
terme un projecte d’investigació a través d’un
estudi inclòs en el treball final de màster d’una
alumna tutoritzada per la universitat.
Aquest projecte d’investigació intentarà explorar i
descobrir les oportunitats que un robot assistencial
pot oferir als docents per donar-los suport i
alhora acompanyar aquest tipus d’alumnat en la
consolidació i adquisició de nous coneixements o
d’habilitats socials.
El projecte compta, a més de la col·laboració de
la URL com a investigadors, amb una donació
econòmica de l’empresa Antoni Miquel Linde i de
PEUSA, gràcies als quals aquest projecte podrà
fer-se realitat.
El robot que s’utilitzarà per a aquesta investigació
serà el NAO, capaç d’interactuar i motivar els
alumnes, afavorir l’adherència al tracte en
connectar emocionalment amb les persones
que tingui davant.
Algunes de les seves característiques són la
comunicació bidireccional, l’empatia, la precisió
de moviments i la possibilitat que parli més d’un
idioma.
El passat 18 de maig es va dur a terme la
primera sessió de treball durant tot el dia amb
les investigadores de la URL a l’escola per tal
de conèixer les instal·lacions, l’equip del Suport
Intensiu d’Escolarització Inclusiva (SIEI), així com
l’alumnat participant.
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SALESIANS SABADELL
RECONEGUT PEL GREMI DE FABRICANTS DE LA CIUTAT
El Gremi de Fabricants de Sabadell, una
associació emblemàtica de la ciutat amb més
de 460 anys d’història, ha lliurat un diploma de
reconeixement a l’escola Salesians Sabadell pel
desenvolupament del projecte STEM Artèxtil
Innovation.
Aquest projecte té com a objectiu fer protagonista
l’alumnat en la construcció del propi coneixement,
donant molta importància al treball cooperatiu i
incentivant els processos d’investigació.
El projecte parteix de l’entorn de l’alumnat i uneix
la ciutat de Sabadell amb els propis orígens de
l’escola.
L’escola Salesians de Sabadell va néixer el 1961
com a necessitat d’una de les empreses tèxtils
amb més renom de la ciutat, l’empresa Artèxtil,
per fer arribar l’educació als fills i filles dels seus
treballadors.
Amb aquest projecte els nois i noies s’endinsen
en el món tèxtil des del seu procés de fabricació
fins a la nova manera de repensar el model actual
de producció i consum amb l’economia circular.
El repte final, aconseguir fer una col·lecció de
samarretes per equips que caldrà defensar
en la desfilada final. A partir d’aquí s’activa la
comunicació, el diàleg i la discussió en petit i
gran grup per construir coneixement de forma
compartida.

que conflueixen en aquest projecte #STEM.
A més a més, aquest es un treball en xarxa on
també han col·laborat les àvies dels alumnes,
l’Associació Amics del Tèxtil de Sabadelll’Escola
Superior de Disseny de la ciutat (ESDI) fet que
ha permès enfortir el projecte dotant-lo de més
qualitat i magnetisme.
Enllaç al vídeo resum del projecte.

estiu 2021

Oci i temps lliure

El Gremi de fabricants valora com el projecte
promociona el món tèxtil, impulsa noves
vocacions, enllaça el jovent amb les arrels de la
indústria de Sabadell i preserva la història. La
Sra. Rosvi Moix, presidenta del Gremi, també
posa en valor la col·laboració, el treball en
equip, la transmissió de coneixements entre
generacions, la creativitat, l’esforç i la constància

CRASH
COURSE

Tardes de juny
i/o setembre

Curs intensiu
d’anglès

Casal Esportiu

Casal tecnològic

(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL)

Casal de Teatre i
Arts Escèniques

Casal d’immersió
lingüística

(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL I ONLINE)

#EnsAgradaEducar
Complim amb tots els protocols
sanitaris i comptem amb un pla de
contingència propi.

#ExtraescolarsSeguresEnEntornsSegurs
catalunya@activa.org
93 284 02 22

ActividadesFormativas
@ActivaRedes

@ActivaRedes

5
TERESIANES GANDUXER
SELECCIONAT A L’EMPRENDRE CHALLENGE DE LA CAIXA

L’equip format per les alumnes de 3r d’ESO del
col·legi Teresianes Ganduxer de Barcelona, Sara
Jove, Enid Noya, Bea Mañes i Sara Muñoz, ha estat
un dels 25 projectes seleccionats d’entre més
dels tres cents presentats d’Espanya, Portugal i
Colombia al concurs Emprendre Challenge, que
convoca la Caixa.
En el marc de l’assignatura d’Emprenedoria, les
alumnes han desenvolupat projectes innovadors,
per donar resposta a algun dels disset objectius
de desenvolupament sostenible i s’han presentat
al concurs.
El seu projecte consisteix en el disseny d’una turbina
hidroeléctrica a les canonades domèstiques i
així generar energia verda per a l’autoconsum a
les cases i reduir l’ús d’altres fonts d’energia no
renovable, tot reduint la factura d’electricitat dels
ciutadans.
Ser escollides els ha permès participar els passats
dies 4, 5 i 6 de maig en un Campus Virtual i tenir
l’oportunitat de desenvolupar més el projecte,
de la mà de professionals de diversos àmbits:
emprenedoria social, comunicació, innovació
tecnològica... i viure experiències compartides,
amb l’objectiu de continuar creixent com a agents
del canvi.

Ara, dels 25 equips participants, de l’esforç i
l’evolució feta durant el Campus Virtual, n’escolliran
cinc que gaudiran d’un viatge formatiu; enguany,
a causa de la Covid, a Mallorca.
(Anys anteriors el viatge era a Silicon Valley per
visitar les grans empreses tecnològiques i l’entorn
emprenedor creat al seu voltant.)
Veure el vídeo del projecte aquí.
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CONCEPCIONISTES BARCELONA
PARTICIPA AL PROJECTE RADARS DE RECONEIXEMENT ALS AVIS
Els alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO de
l’escola Concepcionistes de Barcelona han participat en
el Projecte Radars, del districte de Sarrià-Sant Gervasi
(i vinculat a l’ajuntament de la capital catalana) en
l’activitat anomenada Penso en tu.
Gràcies a aquest projecte, els avis i àvies de les residències
del barri de Sant Gervasi, així com els petits comerços,
han rebut uns obsequis i postals elaborats pels alumnes
de l’escola.
Ells mateixos, els nens i nenes, han estat els encarregats
de repartir-los durant la setmana de Sant Jordi.
L’escola Concepcionistes de Barcelona, entre els barris
de Gràcia i Sant Gervasi, va ser fundada per Santa
Carme Sallés, nascuda a Vic al 1848, i la congregació MM.
Concepcionistes es fundà al 1892.

LA SALLE CATALUNYA
ENDEGA LA MOSTRA DE CORS SOLIDARIS 2021
Enguany, la Mostra de Cors Solidaris de La Salle s’ha
reinventat i es presentarà a través de l’Instagram
@lasallecatalunya amb l’esperit de l’etiqueta
#LASALLEBATEC.
Es proposa a tots els lasal·lians i lasal·lianes (escoles,
comunitats, grups) penjar al seu Instagram, amb
l’etiqueta #LASALLEBATEC, la gravació en vídeo d’una
cançó, de format lliure (solista, duet, cor, banda…) d’uns
tres minuts aproximadament amb l’objectiu de fer
sentir la comunitat unida, en fraternitat, i promoure
el seu lema: JUNTS BATEGUEM MÉS FORT. A més a
més, també es pot enviar el vídeo a pastoral@lasalle.
cat, i s’aniran penjant des de comunicació de La Salle
Catalunya amb un afegit al final per a la col·laboració amb Mi Grano de Arena (sempre amb el permís
de qui l’hagi creat).
Al llarg dels cinc dies, es visualitzaran les cançons, es coneixeran diferents testimonis i projectes i es
posarà rostre a la tasca de Fundació PROIDE i Fundació COMTAL. Es convidarà a participar en un
sorteig solidari. Cada persona que faci una aportació aquí: Mi Grano de Arena – Cors Solidaris hi podrà
participar, amb tantes opcions com aportacions hagi fet. El premi del sorteig serà un Ipad!
Totes les aportacions aniran destinades a LA SALLE SOLIDÀRIA, per impulsar la tasca que, en aquest
curs tan difícil, estan duent a terme tant Fundació PROIDE com Fundació COMTAL.
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COL·LEGI SANT GABRIEL RIPOLLET
GUANYA EL PREMI HEALTH GUARDIANS 2030 DE PFIZER
L’equip format pels alumnes del col·legi Sant Gabriel
de Ripollet, Abel Álvarez, Carla Criado i Diego
Lozano, dirigits pel professor Israel Julián, ha
estat el guanyador del projecte “Health Guardians
2030”en l’apartat d’Innovació.
Aquest concurs té com a objectiu impulsar
vocacions STEAM i donar a conèixer els objectius
de desenvolupament
sostenible
entre
els
jovesmitjançant el joc.
El jurat ha valorat, especialment l’originalitat de
les propostes de futur que han elaborat els
alumnes gabrielistes per combatre la degradació
ambiental i el canvi climàtic.
En aquest projecte han participat més de 680
alumnes de 22 escoles de tota Espanya. Durant
aquestes setmanes els alumnes han treballat
en equip una activitat en què, gràcies al món de
Minecraft, han pogut recrear moltes de les situacions
que han hagut d’afrontar professionals sanitaris i
científics de tot el mon.Aquest fet els ha ajudat
a comprendre la importància de mantenir un
esperit crític i observar amb rigorositat el mètode
científic per buscar solucions als problemes de
la societat.
Israel Julian, cap d’estudis i professor de Ciències
de l’ESO, ha valorat com a “excel·lent i motivador”
el projecte Health Guardians, ja que la manera
de presentar els reptes setmanals i les càpsules
de coneixement han resultat motivadores i han
ajudat a interioritzar els passos del procés científic.
El treball en grup també ha estat important,
ja que han après a col·laborar entre ells i
valorar les potencialitats tant pròpies com de
la resta d’integrants de l’equip, aportant idees
creatives i punts de vistes diferents que han hagut
d’argumentar i consensuar per aconseguir un
objectiu comú.
Sergio Rodríguez, president de la Fundació
Pfizer, va fer entrega d’un trofeu a l’escola i uns
premis individuals per a cadascun dels alumnes
participants durant la gala de cloenda, on també va
participar la biòloga i divulgadora Odile Rodríguez
de la Fuente.
Albert Uribe, director de l’escola, ha manifestat
que és un orgull que els se sensibilitzin en temes
de salut que permetin millorar la societat.
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SALESIANS SABADELL
1R D’ESO PARTICIPA A LA PLOGGA WEEK 2021
Sabeu què és el moviment plogga o el plogging?
És la manera més ecològica de fer esport. Tot va
començar a Suècia sota el nom “plocka upp”, que
significa “recollir” i “jogging”.
Es alumnes de 1r d’ESO de Salesians Sabadell,
dins el projecte STEM “La Cúpula”, s’han adherit a
la PLOGGA WEEK del 19 al 25 d’abril, promoguda
per la Fundació Kilian Jornet per netejar l’entorn
natural més proper.
El 23 d’abril varen sortir amb guants i bosses
d’escombraries a recollir tots els residus que
trobessin en els accessos al riu Ripoll. Amb un
grup bombolla varen baixar al riu Ripoll, on van
trobar un munt de residus: ampolles, cigarretes,
llaunes, papers, caixes, papereres… fins i tot cadires
i matalassos.
Entre tots els participants d’arreu del món s’han aconseguit al voltant dels 1130 kg. Una gran acció per
millorar el nostre planeta. Qui diu que els joves no poden canviar el món?
No us perdeu aquest vídeo. També podeu consultar el web de Kilian Jornet.

Millora la Qualitat Educativa

COMUNICANT
EN COLOR!
UNA TECNOLOGIA ÚNICA PER A L’ESCOLA INNOVADORA
L’ús del color optimitza la comprensió dels documents
fins a un 75%; millora a més la memorització,
visualització i atenció dels alumnes.

Aprenent...
sense llibres!

Crea continguts adaptables i dinàmics propis,
per projectes i sota demanda.

€

Estalvi en el material didàctic al cost
d’impressió més baix del mercat.
Impressió eco-sostenible i
material 100% aprofitable.

www.risoiberica.es
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LA MERCÈ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
PARTICIPA A L’EXPOSICIÓ DE ROSES RECITANT POEMES
El passat 7 de maig varen començar les Festes
de Primavera de Sant Feliu de Llobregat. Entre
l’àmplia oferta d’activitats destacà, com cada any,
l’Exposició Nacional de Roses i el col·legi Mare de
Déu de la Mercè del municipi va voler participar
d’una manera molt especial.
Enguany l’Exposició estava dedicada a Nicolàs
Maria Rubió i Tudurí, reconegut arquitecte i
paisatgista del segle XX, en el 130è aniversari
del seu naixement i 40è de la seva mort. En el
recinte de la mostra es va poder contemplar una
exposició de poemes sobre roses de l’alumnat de
3r d’ESO, resultat d’un projecte de cooperació i
investigació realitzat amb el suport de l’Arxiu
Comarcal del Baix Llobregat.
També, durant els dies de Festes la ciutadania va poder gaudir de la declamació de diferents poemes
dedicats a les roses, escrits per diversos autors i autores, i recitats pels i per les alumnes de 3r d’ESO.
En el següent enllaç teniu el vídeo dels poemes:

COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
L’EQUIP DE P3, UN DELS PREMIS INNOVACIÓ EDUCATIVA
En el moment actual de transformació educativa,
el Col·legi Claret de Barcelona s’ha presentat
al concurs Premis Innovació Educativa (IE) a la
categoria de Transformació metodològica amb
la proposta de P3 Flipped Sàlix tot seguint la
metodologia #FlippedClassroom.
I gràcies al seu treball i innovació educativa
amb Flipped Sàlix, en què es mostra com fer un
aprenentatge més significatiu, l’equip de P3 ha
estat guardonat amb el premi “Transformació
metodològica”.
Els Premis IE s’adrecen a Centres Educatius
privats, públics i concertats d’Espanya i Llatino
Amèrica i reconeixen el treball de les Institucions
Educatives a les seves aules o fora, i que demostren
que estan a l’avantuguarda educativa.
¡Enhorabona a tot l’equip de mestres!
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ESCOLA PIA TERRASSA
PIONERA EN LA INTRODUCCIÓ DE LA PICTOESCRIPTURA
La pandèmia ha accelerat la digitalització i la necessitat
d’adaptació per donar resposta als reptes actuals. Segons
un estudi del Group Brain Project de la Universitat de
Harvard, l’estil d’aprenentatge dominant en més del 80%
dels nadius digitals és la visualització.
Els nens i nenes creixen amb un gran impacte visual i
tecnològic i se senten més motivats per aprendre amb
eines com la plataforma digital Pictoescriptura, que
utilitza la imatge perquè els estudiants de Primària
aprenguin a llegar i a escriure, a l’hora que desenvolupa la
seva creativitat i dominen progressivament el llenguatge
visual, oral i escrit.
A tot l’Estat, més de 15.000 estudiants i 1.800 professors de Primaria están utilitzant aquesta plataforma,
fundada per Roser Ballesteros, emprenedora i mare d’un nen amb dislèxia, amb l’objectiu d’impulsar
processos d’aprenentatge alternatius que fomenten la creativitat i la imaginació.
L’Escola Pia de Terrassa és una de les escoles pioneres a introduir aquest mètode a les aules. Aquest curs
serà el segon i ja l’estan utilitzant els 300 nens i nenes de 3er, 4rt i 5è de Primària, amb una valoració
molt satisfactòria per part de l’alumnat i dels docents, que en destaquen la motivació i la interacció de
l’expressió oral, escrita i visual.
Un mètode inclusiu, eficaç i motivador
Lingüistes de la Universitat de Barcelona han avaluat l’impacte d’aquesta metodologia en el rendiment
lectoescriptor dels estudiants de primària, constatant que la comprensió lectora dels alumnes millora un
37% amb la PictoEscriptura.
El que més destaquen els docents és el carácter inclusiu de la metodología, que permet avançar a
qualsevol infant, sigui quin sigui el seu estil d’aprenentatge.
Com funciona Pictoescriptura? Veure-ho aquí.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE SANT FELIU
ORGANITZA UNA EXPOSICIÓ VIRTUAL STEAM
És
una
evidència
que
les
disciplines
cientificotecnològiques són les més demandades
en el món laboral en l’actualitat i ho seran encara
més en el futur. A l’escola Mare de Déu de la Mercè
de Sant Feliu de llobregat tenen com a objectiu
preparar els alumnes per al futur.
Amb aquesta finalitat, l’escola aposta per la
metodologia STEAM (Science, Technology, Arts,
Mathematics).
Treballar STEAM implica que els estudiants
ampliaran els seus recursos per afrontar reptes, sent més creatius a l’hora de resoldre els problemes
plantejats a partir de projectes d’aprenentatge vinculats a necessitats reals de l’entorn més proper.
Aquest curs han fet una exposició virtual que recull gran part de les activitats STEAM que es fan a les seves
aules des de P3 fins a 4t de l’ESO en format vídeo.
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CELEBRAT EL SCHOOLS SONG CONTEST
11A EDICIÓ DEL CONCURS, ENGUANY EN FORMAT VIRTUAL

Santa Teresa de Jesús de Vilanova (6è prim)

Vedruna Vall de Terrassa (4t ESO)

Cada any la FECC promou el Projecte Telemàtic
School Song Contest, que té com a objectiu
treballar de forma interactiva i interdisciplinar
activitats relacionades amb les àrees i matèries de
Música, Educació Física, Educació Visual i Plàstica,
Tecnologia i, és clar, Llengua Anglesa. S’adreça
especialment a alumnes dels darrers cursos
d’Educació Primària i d’Educació Secundària
ObDligatòria.

•

Premi primària patrocinat per Cambridge
University Press: Activitat musical de dues
hores on la classe guanyadora, guiada per un
animador nadiu, fa un recorregut musical per
sons i cançons ben conegudes!

•

Premi secundària patrocinat per Bekith:
Activitat musical de dues hores on la classe
guanyadora, guiada per un animador nadiu,
realitzarà un Song Challenge competint en
grups amb els seus companys.

L’activitat principal del projecte consisteix en la
realització en equip d’un videoclip a partir d’una
composició musical amb lletra en anglès per
penjar-lo al blog del projecte i, en acabat, presentar
la composició -mitjançant una coreografia- en
un concurs presencial amb els altres equips, que
poden ser de la mateixa o d’altres escoles.
Enguany, en la 11a edició han participat més de
300 alumnes dividits en 2 categories: Primària
amb 5 grups participants i secundària amb 8.
El dia 25 de maig es va celebrar el festival en format
digital, on els grups participants van fer les seves
actuacions.
Els premis del concurs han estat patrocinats per
BeKith i Cambridge University Press i consistien
en:

Felicitem els guanyadors de les dues categories:
•

Santa Teresa de Jesús de Vilanova (6è prim) The Scuba divers - I have a say

•

Vedruna Vall de Terrassa (4t ESO) - Xepis Broken mirrors
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SANT JOSEP DE NAVÀS
PREMI EUROPEU PEL PROJECTE VISIBLE ACTIONS FOR INVISIBLE WASTE
El col·legi Sant Josep de Navàs ha rebut el premi European Week
for Waste Reduction ‘20, European Special Prize pel projecte
Visible actions for invisble waste interactive board game.
Els alumnes van tenir l’oportunitat de presenciar la cerimònia
online celebrada des de la seu d’ACR+ (Association of Cities and
Regions for Susatianble Resource Management) de Brussel·les.
La sorpresa fou quan Mr. Chiel Berens, de la European Comission,
els va honorar amb el premi European Special Prize.
Més de 350 alumnes de Navàs-Catalunya, França, Finlàndia,
Itàlia, Bulgària i Romania van treballar cooperativament per
elaborar un joc interactiu online relacionat amb el rebuig que
produïm els humans i que no veiem.
Aquest joc interactiu està format per 61 caselles algunes de les quals són premis per haver fet bones accions
pel medi ambient, altres són sancions , en altres hi ha preguntes de coneixement i en altres vídeos didàctics.
Els alumnes del col·legi Sant Josep també en van fer quatre exemplars en paper tipus tauler amb targetes
bilingües en anglès i català i els van portar a altres grups classe perquè també poguessin jugar i aprendre
sobre la importància de preservar el nostre medi ambient i de no generar tants residus.
És el tercer any consecutiu que el col·legi Sant Josep participa en aquesta campanya europea de prevenció de
residus que es celebra el mes de novembre i que guanya el premi especial europeu.
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ESCOLA PIA IGUALADA
DUES ALUMNES, PREMI A LA MOSTRA AUDIOVISUAL ESCAC 2021
El passat 26 de maig es va celebrar la Xa edició de
la Mostra Audiovisual de l’Escola Pia de Catalunya,
organitzada conjuntament amb l’ESCAC.
Enguany l’Escola Pia d’Igualada tenia quatre
projectes entre els finalistes en les categories
de Documental (Eric Alcoberro), Ficció (Irati
Larreategi i Clara de Luna) i dos a Videoart (Andrea
Hurtado i Carla Elvira i també el grup format per
Maria Miserachs, Eva Ger, Ona Albiol i Julia Casan).
S’atorgaven dos premis per categoria, el del jurat,
format per professionals del món audiovisual, i el
del públic, per votació popular.
Finalment en la categoria de Videoart, l’Andrea i la
Carla es van endur els dos premis.
Link del projecte guanyador.

FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA
ORGANITZA LA XERRADA SOBRE LES PANTALLES ‘L’HEROÏNA DEL SEGLE XX’
Us preocupa veure els vostres fills enganxats a les
pantalles tot el dia? Els mòbils, els ordinadors, les
tauletes, les consoles de vídeojocs... formen part
de la vida diària. L’oci, la comunicació, tot passa
per una pantalla. Però com es pot detectar si se’n
fa un ús abusiu? Què es pot fer perquè els infants
i adolescents tinguin una relació més saludable
amb les pantalles.
Les TIC han canviat la nostra manera de treballar,
de comunicar-nos i fins i tot de divertir-nos. No
obstant això, hem d’estar amatents als riscos que
en comporta el seu ús indiscriminat i massa sovint
addictiu.
La Fundació Educativa Cor de Maria (FECM)
va convidar el passat mes de maig Marc
Masip, psicòleg, director de l’Institut Psicològic
Desconect@ i expert en addicions a les noves
tecnologies perquè oferís una xerrada virtual, a
famílies, alumnes, educadors de totes les escoles
Cor de Maria i públic en general per compartir
informació, consells i pautes per un bon ús de les
pantalles.

A través d’una exposició clara i contundent, Masip
va respondre moltes de les qüestions que els i les
participants li van formular i ens va descobrir com
evitar que les pantalles ens perjudiquin.
Us convidem a escoltar aquest 3a webinar de
la FECM, L’heroïna del segle XXI, a través de
qualsevol dels webs de les escoles de la Fundació
Cor de Maria o del següent enllaç.
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GUANYADORS DELS 9S PREMIS TIC
GUARDÓ CONVOCAT PER LA FECC AMB EL SUPORT D’ATLANTIC DEVICES
Han estat lliurats els guardons de l’11è premi TIC,
convocat per la FECC amb el suport de l’empresa
Atlantic Devices. El jurat, format per Núria
Moradell, Anna Viladrich, Eva Aguiló i Joan
Calvo (que exercia com a secretari del jurat), va
atorgar:
1r premiTIC al projecte Escapagon, de Joan
Murgou i Joan Bobi, de l’escola Vedruna de
Ripoll.
D’aquesta proposta, realitzada per l’alumnat de
4t d’Educació Primària, s’ha valorat el fet de crear
un breakoutedu en línia, pensat per conèixer
aspectes de la cultura popular de la comarca
del Ripollès. El jurat el destaca com un projecte
interdisciplinar on l’alumnat esdevé protagonista
del procés d’ensenyament i aprenentatge, tot
implicant la comunitat educativa i agents de
la cultura de la comarca. És un treball on es
combinen una gran diversitat de recursos TIC
i una elaboració de materials que dona com a
resultat el joc d’Escapagon.
2r premiTIC al treball titulat Sagrerarts, escola de
màgia i bruixeria, de Gerard Alarcón, Lídia Aure,
Victor Gómez, Xavier Lopes i Eduard Mallol, de
l’Escola Especialitzada La Sagrera de Barcelona.
El projecte s’ha dut a terme amb tots els alumnes
de l’escola de 8 a 16 anys, l’equivalent a una etapa
adaptada de cicle mitjà i superior de Primària
i ESO durant tot el curs escolar. És un projecte
de gamificació transversal, interdisciplinar i
integrador on els alumnes, organitzats per grups
de diferents edats, són els protagonistes del seu
procés d’ensenyament- aprenentatge.
El jurat valora positivament la creativitat amb
la qual, a través d’una experiència lúdica, es
motiva i s’engresca els alumnes per aprendre,
s’atenen les seves mancances específiques i
necessitats educatives especials i es potencien
les capacitats, habilitats socials i el creixement
personal. Destaca la implicació de tota la

comunitat educativa des del claustre de mestres
amb l’organització, preparació i col·laboració de
les famílies i la relació amb l’entorn més proper,
així com l’ús de diversos recursos i eines TIC que
faciliten un treball autònom, creatiu i participatiu.
3r premi TIC al projecte titulat Vídeo guia de
London, d’Albert Vallés i Alba Cals, de l’escola
Daina-Isard, d’Olesa de Montserrat.
El projecte consisteix en la creació d’un vídeo-guia
de Londres a càrrec de l’alumnat d’educació infantil
a partir d’un personatge fictici que els demana
ajuda per fer una guia de la ciutat. El treball en
equip, amb la informació aportada pels alumnes
i el seguiment de tot el procés d’edició, han estat
fonamentals en el seu desenvolupament. El jurat
ha valorat molt positivament que aquests nens
i nenes d’infantil hagin escollit el seu projecte,
que l’equip de mestres hagi guiat l’aprenentatge
dels alumnes en determinades eines TIC, com
l’espai croma i els Ipads utilitzats per realitzar les
gravacions, així com la implicació de les famílies i
la transversalitat. En conjunt, considerem que ha
estat una tasca molt profitosa i creativa.
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COL·LABORADORS REVISTA
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Els nostres portals:
escolacristiana.org
escolacristiana.org/apecc
ampas.cat

Seguiu-nos!

