EDUCACIÓ INFANTIL



TÍTOL

DESCRIPCIÓ

GALILEO
GALILEI

Experimentació a partir de diferents materials per
desenvolupar el pensament científic.

IL GIOCCO

Jocs tradicionals i cooperatius.

GAUDÍ

Geometria: jocs de construcció de petit i gran
format.

VOLUMART

A partir de diferents materials i propostes teballem
el volum.

CREART

Expressió a través de tècniques plàstiques utilitzant
diferents materials i racons creatius.

Treball de la psicomotricitat gruixuda, de la
AUCOUTURIER coordinació general motriu i la interiorització de
l’esquema corporal.
MONTESSORI

Treball de la motricitat fina a través de materials i
activitats diverses.

SUPER BUS

A través del joc simbòlic ens familiaritzem amb la
llengua anglesa.
(Ll. anglesa)

Treball del llenguatge oral mitjançant les pràxies i la
XERREM PELS
construcció de frases i petites històries a través del
DESCOSITS
joc.

PRIMER CICLE



TÍTOL
SUENA BIEN!

DESCRIPCIÓ
Creació de petites obres musicals
(indviduals/grupals) amb instruments.
(Ll.castellana)

TEATRE MUSICAL

Expressió oral a través de la música i la
interpretació.

PUNT I COMA

Presentació de diverses propostes per fomentar el
gust per l’escriptura.

PITAGORAS

Taller de jocs matemàtics cooperatius.

ART DE SANT
MARTÍ

Expressió artística amb pintura i fang des de
l’espontaneïtat.

LA PLACETA

Treball de la numeració i el càlcul a partir de
diferents propostes de compra i venda.

CREART

Expressió
a través de tècniques plàstiques
utilitzant diferents materials i racons creatius.

BEE BUS

Iniciació a la robòtica amb beebots, utilitzant la
llengua anglesa com a vehicle de comunicació
(Ll.anglesa)

XERREM PELS
DESCOSITST!

Gust per la lectura a través de contes i creació
d’històries a partir d’imatges.

MOU-TE !

Moviment i consciència corporal mitjançant el
ioga i la dansa.

SEGON CICLE



TÍTOL

DESCRIPCIÓ

XERREM PELS
DESCOSITS

Redacció del telenotícies amb connexions a
diferents punts del territoi. (Ll. catalana i
castellana)

A L’ATAC

Utilització de diferents eines i recursos TAC per
aplicar en activitats de l’aula.

CREART

Expressió
a través de tècniques plàstiques
utilitzant diferents materials i racons creatius.

TROBADES

Trobades d’escriptura i lectura a través de
diferents fils conductors.

VOLUNTARIAT

L’experiència del voluntariat en benefici a la
comunitat.

GRÀFIC

Interpretació de gràfics, lectura de coordenades i
elaboració de prediccions utilitzant la probabilitat.

TRADITIONAL
A partir de l’activitat del shopping aprenem
DOUBLE-DECKER vocabulari específic i estructures lingüístiques.(Ll.
BUS
anglesa)
EMPRENEDORIA El càncer infantil com a motor per emprendre un
SOLIDÀRIA
projecte i col.laborar per la causa.
FÁBULAS
TOURISTIC
DOBLE-DECKER
BUS

Les “Fábulas” i el seu missatge metafòric. Creació
de la nostra propia “fábula”. (Ll.castellana)
Creació d’un tríptic informatiu turístic de diferents
països o ciutats. (Ll. anglesa)

INFOERA

Disseny i confecció del fulletó informatiu de
l’escola
amb
entrevistes,
notícies
i
entreteniments.

ROBÒTICA

A partir d’unes notícies reals, els alumnes hauran
de portar a terme el seus propis reptes utilitzant
la robótica.

