
Participació en els projectes 
telemàtics 
 
En el marc del Projecte TIC, els Projectes 
Telemàtics són activitats per a alumnes 
en les que s'utilitzen les TIC. Poden 
participar-hi les escoles de la FECC que 
ho desitgin. 
 
L'objectiu que pretenem és proporcionar 
a les escoles activitats que estiguin en 
sintonia amb el Nou Paradigma Educatiu, 
tant per la metodologia com pels mitjans 
que s'utilitzen. 
 
En el procés d'integració de les TIC a 
l'escola, el treball en projectes possibilita 
l'adaptació progressiva cap a una altra 
manera de treballar els continguts 
curriculars i requereix una organització i 
coordinació específica a l'escola. 
 
Projectes per al proper curs 
 
o Montserrat, un munt d'aventures 
o Bongoh 
o Comarques 
o Nadal-Sant Jordi 
 
Requisits  
 
� El titular de l'escola ha de realitzar la 

inscripció a través del formulari web 
que teniu a la vostra disposició a 
www.escolacristiana.org/tic i signar el 
Full de compromisos.  

� Aquest document formalitza el compromís 
del titular per planificar i organitzar la 
coordinació del projecte a l’escola. 

� Els professors responsables del projecte 
han de ser usuaris de la xarxa Internet i de 
l'entorn Windows. Recomanem que el 
responsable del projecte a l'escola tingui 
experiència en el treball en projectes. 

 
 
Dades generals 
 
Espai web: 
www.escolacristiana.org/tic  
Temporització:  
d’octubre de 2.009 a maig de 2.010 
Dates d’inscripció:  
del 22 de juny al 25 de setembre de 2.009 
Quota de participació:  
30 € per cada grup classe i per cada 
Projecte. Aquesta quota caldrà fer-la 
efectiva en el moment de la inscripció. 
A la web trobareu el formulari corresponent 
per a la inscripció als Projectes. Aquest 
formulari s’haurà de lliurar signat i segellat 
pel titular del centre en la reunió presencial 
a l’inici del Projecte.  

 
 
Projecte Montserrat 
 
� El projecte telemàtic "Montserrat, un munt 

d'aventures" té per objectiu donar a 
conèixer Montserrat i el seu entorn de 
manera interactiva. Els alumnes 
participants en el projecte descobreixen les 
singularitats i la vida quotidiana de 
l’Abadia a través dels escolans, 
esdevinguts guies en aquest projecte. 

� A partir de diferents itineraris i grups, 
ens apropem a Montserrat des de 
diferents àrees: música, natura, 
socials, matemàtiques,  religió, … 

 
� Cada grup és guiat per un escolà que 

respon i orienta els participants sobre 
preguntes i consultes que se'ls 
proposen.  

 
� Adreçat a alumnes de Cicle Mitjà i 
Cicle Superior d'Educació Primària. 

 
 
Projecte Bongoh 
 
� El Projecte BONGOH és un projecte 

telemàtic on diferents escoles 
participen en un joc de simulació. El joc 
consisteix en què cada grup-classe viu 
en una illa d'un arxipèlag anomenat 
BONGOH, i aquestes illes tenen la 
forma de cadascuna de les lletres del 
nom de l'arxipèlag. 

 
� Acabades les quatre activitats del 

projecte, s'organitza una trobada 
presencial de tots els participants. 

 
� Adreçat a alumnes de 5è i 6è 
d'Educació Primària. 

 
� Àrees implicades: Coneixement del 

Medi Natural, Social i Cultural, Llengua, 
Plàstica. 

 
 
 
 



 
 
Projecte Comarques 
 
� El Projecte COMARQUES pretén que 

els alumnes coneguin més 
profundament diferents aspectes de la 
seva comarca: festes populars, 
gastronomia, llegendes... i que els 
alumnes de les escoles participants del 
projecte arribin a descobrir aquests 
mateixos aspectes d'altres comarques 
de Catalunya. 

 
� Adreçat a alumnes de 4t i 5è 
d'Educació Primària. 

 
� Àrees implicades: Coneixement del 

Medi Natural, Social i Cultural,  
Llengua, Plàstica. 

 
 
Projecte Nadal-Sant Jordi 
 
� El Projecte NADAL-SANT JORDI té per 

objectiu treballar de forma interactiva 
activitats relacionades amb la festa de 
Nadal i la de Sant Jordi. 

 
� Adreçat als alumnes d'Educació 
Infantil, Primària i Secundària. 

 
� Àrees implicades: Coneixement del 

Medi Natural, Social i Cultural, 
Llengua, Plàstica, Música i Religió. 

 
 
 

 
 
Reunions informatives 
 
Per a més informació podeu assistir a les 
reunions informatives que tindran lloc a: 
 

Barcelona, 8 de setembre 
Tarragona, 9 de setembre 

 
Consulteu l’espai web dels projectes telemàtics 
de la FECC per saber el lloc i l’hora de les 
reunions informatives. 
 
Aquestes reunions estan adreçades als 
mestres, professors i escoles que no coneixen 
els projectes de la FECC o que volen més 
informació.  
 
Un cop feta la inscripció cal assistir a una 
primera reunió presencial específica de cada 
projecte. 
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