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LÍNIES I PROJECTES DE QUALITAT 
PEDAGÒGICA.

 Metodologia:

• Ús de Chromebooks: “Projecte de les TIC a les TAC” 

• Agenda i organització personal.

• Gamificació (Eines digitals: Mentimeter, Quizizz, Kahoot, etc), ABP, Flipped
Classroom, Aprenentatge Cooperatiu.

• Plataformes digitals (Science Bits, Amco PAP,..)

• Avaluació.

 Treball de les habilitats socials i educació en valors:

• Tutoria: col·lectiva i individual.

• Bon dia.

• Agrupaments Arrels (E. Física).

• Càrrecs de gestió, delegats (Classe, Pastoral).

 Atenció a la diversitat.

• NESE

 Complementàries: Teatre, STEM, Francès, Esports alternatius i Chess.



LÍNIES I PROJECTES DE QUALITAT 
PEDAGÒGICA.

 Projecte plurilingüe

• Complementària de Francès.

• Complementària de Chess en anglès.

• Iniciem el treball amb la plataforma PAP AMCO: activitats i 
recursos digitals amb els que reforçar, repassar i avaluar 
l’aprenentatge de l’alumne.



SCIENCE BITS

 Plataforma de treball de l’àmbit de Coneixement del medi natural.

 Activitats on line, obertes i autocorregibles.

 Procès metodològic:

 Engeguem

 Explorem

 Expliquem

 Elaborem

 Avaluem



PLA D’IMPULS A LA LECTURA (ILEC)

 OBJECTIUS
 La millora de l’èxit escolar potenciant la lectura sistemàtica per augmentar 

la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit 
lector.

 EINES
 Dinàmiques de lectura diàries integrades a l’horari escolar.

 “Legiland”: plataforma digital que promou el gust per la lectura i millora la 
comprensió lectora.    https://www.legiland.cat/

https://www.legiland.cat/


ARRELS + ECO

+ Reduir els residus d'envasos, embalatges i paper 

generats a l’aula i en els esmorzars (paper d’alumini).

+ Encarregats ECO.

+ Sensibilitzar sobre l’ús de l’embolcall sostenible.



ÚS DEL CHROMEBOOK

A continuació utilitzarem algun dels nostres dispositius per a 
conèixer la normativa d’ús dels Chromebooks:

Introduïu el següent codi:

CODI : 5738209

al web:

www.menti.com



ACTUACIÓ EN CAS 
DE CONFINAMENT

 Si es dóna la situació, tenim un horari específic per curs i grup
per garantir unes sessions de classe on line. Si fos així us
fariem arribar aquest horari.

 Utilitzarem el Google Classroom per treballar les diferents
assignatures.

 Es seguirà fent el seguiment i avaluació de les tasques 
proposades.



GRÀCIES FAMÍLIA


