ACTIVITAT: 0CI_PRESENTACIO / 0CM_PRESENTACIO

,

,
PRESENTACIO DE LA CAMPANYA
FITXA TECNICA
INTENCIÓ EDUCATIVA

Presentar l’objectiu de la campanya a les escoles i als seus alumnes.
Explicar el ﬁl conductor de les activitats que realitzaran els infants de
les escoles. Motivar als alumnes a participar del procés de campanya.

PÚBLIC

Infants de 1er a 6è

CENTRE EDUCATIU

Col·legi Lestonnac
Escola Josep Boada
Escola Baldomer Solà

TEMPS DE

Octubre

DURADA ESTIMADA

45 minuts

LOGÍSTICA

Projector

DESENVOLUPAMENT

Altaveus
Vídeo campanya (pen-drive)
Taulell gegant del joc
Indicacions i normativa
Impressions DIN-A5 amb imatges
Rotuladors

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

Activitat introductòria (dues propostes: 1r a 2n i de 3r a 6è). Vídeo

LA DINÀMICA

Organitza:

promocional. Presentació del joc: QUE L’ESCOLA T’ACOMPANYI.

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

1

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 0CI_PRESENTACIO / 0CM_PRESENTACIO

,

,
PRESENTACIO DE LA CAMPANYA
DINAMICA
CICLE INICIAL:

Alumnes de 1r i 2n de
primària (6-8 anys)

1. Activitat introductòria: Es reparteix a cada alumne/a un retolador i
un full DIN-A4 amb unes il·lustracions evocadores dels beneﬁcis
d'anar a escola.
Cada alumne/a de manera individual fa un cercle a aquelles imatges
que responguin a la frase "De l'escola m'agrada..."
Una vegada els i les alumnes han acabat, es comparteix en veu alta
quines imatges han triat i es fa un treball en comú al voltant de les
següents preguntes:
Per què t’agrada venir a l’escola?
Què és el que més t’agrada?
Per què creus que tots els nens i nenes haurien de poder anar a
l’escola?

CICLE MITJÀ I
SUPERIOR:

1. Activitat introductòria: Es divideix la classe en grups de 4-5 alum-

primària

Es penja un cartell gran de la campanya a l’aula i es reparteix un cartell

nes.

Alumnes de 3r a 6è de

Cada grup haurà de triar un portaveu.

(8-11 anys)

de mida DIN-A4 per grup i un retolador.
Els alumnes tenen uns minuts per observar el cartell i respondre a les
següents preguntes:
Què ens suggereix el cartell? En què us fa pensar?
Què creiem que vol dir "Que l'escola t'acompanyi?"
Durant aquests minuts de treball en equip, els i les alumnes poden
encerclar en el cartell allò que els hi agrada o els hi crida l'atenció. A la
cara del darrere del cartell poden escriure allò que han observat i les
respostes de les preguntes.
(Es facilita un llistat de paraules clau al voltant de l’escolarització
positiva per completar les aportacions dels grups)

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

2

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 0CI_PRESENTACIO / 0CM_PRESENTACIO

,

,
PRESENTACIO DE LA CAMPANYA
DINAMICA
TOTS ELS CICLES:
Per TOTS els cursos:
1r a 6è primària
(6-11 anys)

2. Vídeo promocional: A continuació es projecta el vídeo promocional de la campanya. Es fa una explicació del vídeo per tal de garantir
que els alumnes han entès el missatge (es facilita l’explicació i missatges clau al professorat amb vocabulari adaptat a l’edat de l’alumnat).
Se’ls convida a participar durant tot el curs a la campanya.
3. Presentació del joc: QUE L’ESCOLA T’ACOMPANYI
Presentació de les instruccions i del taulell-pòster del joc Que l’escola
t’acompanyi.Cada grup classe que participa del joc penja a l’aula un
pòster DIN-A2, aquest representa de manera gràﬁca i visual la
campanya amb els tres eixos i les seves activitats corresponents. Així
com els diversos beneﬁcis de l’escolarització que anirem descobrint
al llarg del curs.
Segons els grups classe vagin realitzant les activitats de cada eix,
hauran d’anar enganxar uns adhesius a les zones ombrejades del
pòster.
Hi haurà un objectiu mínim de 5 activitats, i un màxim previst de 8:
1 activitat inicial de presentació.
Entre 1 o 2 activitats per eix de campanya. Recordem que els
eixos són:
BLAU L’obertura al coneixement: l’escola em motiva a aprendre.
GROC La socialització: l’escola em motiva a conviure amb els
altres.
VERD El creixement personal: l’escola em fa créixer com a
persona.
1 activitat ﬁnal: participació en el concurs de plafons artístics per
categories.
Cada cop que el grup realitzi una activitat tindran unes recompenses
simbòliques (xapes i imants amb els beneﬁcis de l’escolarització).

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

3

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

