
SALA PRIMÀRIA
6 de juliol

11:00- 11:15
E. Física

SOBRE RODES
El CEIP La Rambla vol presentar el nou programa esportiu per

aquest curs.Una o dues vegades al mes el nostre alumnat pot  vindre
al centre amb el seu vehicle o material i a més gaudir de l’activitat

física i esport.

Seve Boix Martínez
CEIP La Rambla ( Agost)

11:15 –11:30
Primària

MATEMÀTIQUES DIVERTIDES AMB DAUS
Els daus ofereixen uns recursos fantàstics per treballar

matemàtiques

Carmen Bataller Csanova
CFPA Orosia Silvestre

( Alcoi)

12:00-12:15
Música

L’ESCOLA PER LA INCLUSIÓ
Projecte que engloba 4 punts: ràdio escolar,orquestra, tallers
d’autonomia i propostes de millora per l’escola. Tot amb vistes
de fomentar l’esperit crític i emprenedoria dels alumnes,
millorar les seves competències bàsiques i desenvolupar
l’autonomia dels alumnes així com també l’empatia i respete.

Patricia Guillén Bellido
CEIP  Sagrada Familia

( Xixona)

12:15 -12:30
Primària

PROJECTE DE GRUP
Realització de projectes transversals en els quals ha de participar tot

el grup de 5é

Caridad Pomares
Giménez

CEIP Luis Vives ( Elx)

12:30-12:45
Infantil

L’ART A INFANTIL
Durant aquest curs hem dut a terme un projecte anual sobre
art i diferents artistes. Hem treballat des d’on vivien fins a les
seues obres i característiques sempre des d’un punt
manipulatiu i embrutant-se les mans i fins el cap si feia falta.

Lorena Vicedo Martínez
CEIP La Rambla ( Agost)

12:45-13:00
Anglés

SPOOKY ESCAPE ROOM
Escape room ambientat en halloween, amb diferents proves per a

aconseguir desxifrar el codi secret.

Ana Esclapez Almarcha
CEIP Manuel de Torres

( Almoradi)



SALA PRIMÀRIA
7 de juliol

9:30-9:45
Primària

DESCOBRINT AGOST
Projecte basat en l'aprenentatge servei. Guia turística inclusiva

realitzada per l’alumnat. El visitant pot, a través de codis Qr,
accedir a aqueixos vídeos en tres idiomes, castellà, valencià i
anglés. Els codis els ha instal·lats l'Ajuntament en les façanes

dels monuments.

Pedro Esteban Córcoles
CEIP La Rambla (Agost)

9:45-10:00
Infantil

TERTÚLIES LITERÀRIES
Hem treballat La Volta al mon en 80 dies i hem fet un enfoc
cooperatiu de la lectura fent grups d'experts on cada uno ha
elaborat un Lapbook per aprendre i ensenyar-lo a la resta

Susana Martínez Larralde
CEIP Les Terretes

10:00-10:15
Primària

POEMES PER L’ÀNIMA
La poesia pot ser curativa? Necessitem aliments per a nodrir el
cos, però també necessitem nodrir l'ànima. En temps de
pandèmia, de prozaks i depressions, la poesia no ha deixat de
ser una arma carregada de futur. Ens proposem curar ferides
amb pareats, tercets i quartets.

José Luis Villarroya
Pedrosa

CC  Nuestra Señora de
los Dolores ( Benidorm)

10:15-10:30
Anglés -Plàstica

MUSEU VIRTUAL
Creació d'un museu virtual a través de les obres realitzades per

alumnat de primària en l'assignatura de arts. A través d'aquest museu
es treballarà diverses tècniques artístiques i coneixeran als artistes

més rellevants.

Andrea Escribano Pascual
CEIP Manuel de Torres

(Almoradi)

11:30-11:45
Infantil

QUADRICULATS
Proposta d'activitats a realitzar a partir de la quadrícula en el
Cicle d'Infantil. Partirem de com es descobreixen els
quadrilàters, la definició del quadrat i l'observació de la
quadrícula en l'entorn. Posteriorment, descobrirem unes
activitats a dur a terme amb la quadrícula per a treballar la
seriació, la realització de sanefes, orientació espacial, jocs
varis (3 en ratlla, sudokus, ...) i l'inici del llenguatge
computacional.

Melchora Adrover Marco
CEIP Mª Francisca Ruiz

Miquel

11:45-12:07
Internivell

AULA EMOCIONAL
Aquesta proposta va dirigida a la conveniència de la creació

d'espais, en els centres educatius, on alumnat i professorat
puguen compartir i canalitzar positivament les seues emocions
i sentiments. Un espai del centre on l'alumnat pot acudir, de
manera puntual o sistemàtica, per a descarregar emocions i
sentiments; i expressar el que porten dins.

.

María Isabel Villaescusa
Gil

UAI del PREVI de
Conselleria de Educación

12:07-12:15
Primària

PROJECTE ANUAL ELS CONTINENTS Teresa Pérez Hidalgo
Cra Sella Orxeta Relleu



Es tracta de treballar un projecte anual sobre un continent
aprofitant el nom de la classe. Este curs ha sigut Africa i el
nom de la classe: Les lleones i el lleó.

12:15-12:30
Primària

ABP 3ER CICLE - FEM TURBOBOLES
En el viatge fi de curs a Benagéber trobem la motivació per dur
endavant un ABP sobre màquines per a l'alumnat de 6é. I ahí
comença....
Ha sigut un curs molt diferent, asseguts a 1,5 m, treball més
individual... I poder acabar 6é amb un ABP i en equips cooperatius
ens ha donat a alumnes i mestres una gran satisfacció.

IMMA VILAPLANA
ESTEVE

Ceip El Palmeral
( Alacant)

12:3012:45 A FOC LENT
En el centre vivim un procés de transformació de la comunitat de
“Petits” (Infantil) des de fa deu anys. I com tota recepta, es
requereixen bons ingredients i molt temps de cocció.

Vanessa Cabanes Jareño
CEIP TORRELLANO


