
  

 

 
 
 

 
 

Nadal-Sant Jordi 
 
Descripció del projecte 
 
� 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: Llengua, Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, Plàstica i 

Música. 
 

Adaptació al currículum  
 
La participació en un projecte telemàtic no suposa de fer coses de més a més sinó simplement 
fer-les d’una altra manera. Els projectes telemàtics escollits per una escola han de formar part 
de la programació dels grups implicats. La participació en un projecte telemàtic exigeix una 
organització prèvia i específica en cada escola participant (recursos humans, materials,...). Per 
això, la decisió última de participació en un o altre projecte telemàtic correspon a l'equip 
directiu. Seva serà la responsabilitat per fomentar la participació; per vetllar perquè els 
projectes i les activitats que comporten estiguin integrats en el currículum escolar; per facilitar 
la participació dels mestres que hi intervindran; i per dotar dels recursos necessaris per fer 
efectiva la participació (incloent la formació en competències TIC dels mestres responsables). 
 
Els coordinadors de X@rsec elaboren i posen a disposició dels mestres participants en el 
projecte telemàtic les programacions de cadascuna de les activitats. En aquestes fitxes 
didàctiques, els mestres hi trobaran els objectius, els continguts, les activitats, les 
competències TIC implicades, els recursos necessaris, la temporització, les tasques que es 
suggereixen per fer el seguiment del projecte i poder omplir el dossier de l'alumne/a. 
 
En el Racó del mestre/a, també s'hi poden trobar tots els tutorials necessaris perquè els 
mestres puguin ajudar els seus alumnes a realitzar les activitats del projecte. 
 
Competències TIC (dels mestres) necessàries per a participar en aquest projecte: 
 
� Navegació per Internet.  
� Correu electrònic. Adjuntar fitxers. 
� Edició de textos. 
� Edició d'imatges (redimensionar imatges i animació). 
� Presentacions (Powerpoint): activitat LLEGENDES i TEMPS DE NADAL (ESO). 
� Sons: activitat NADALES i A LES FOSQUES. 
 

Temporització 
 
Sessió informativa presencial: 
 

� Dimecres, 29 d'octubre a la seu de la FECC al c/Dels Àngels (Barcelona), a les 4 de 
la tarda. 

� És necessària l'assistència del mestre/a que el titular de l'escola designi com a 
responsable del desenvolupament del projecte a l'escola. 

 



  

 

 
 
 

 
 

Activitats del projecte: 
 

Activitats NADAL PESSEBRES POSTALS NADALES TEMPS DE 
NADAL 

Educació INFANTIL X X X - 

Educació 
PRIMÀRIA 

X X X - 

Educació 
SECUNDÀRIA 

- X X X 

Termini de 
presentació 

12 de desembre 

 

Activitats SANT 
JORDI 

LLEGENDES DRAC ANIMAT A LES FOSQUES JOCS FLORALS 

Educació INFANTIL X X - - 

Educació 
PRIMÀRIA 

X X X X 

Educació 
SECUNDÀRIA 

- X X X 

Termini de 
presentació 

17 d’abril 

 
Cada escola pot triar en quines activitats vol participar. En cas de comprometre's a participar 
en l'activitat PESSEBRE VITUAL, cal no deixar d'enviar les figures al coordinador, donat que si 
no es fa, el pessebre queda incomplet. Si s’acorda participar a l’activitat LLEGENDES, cal fer la 
part que correspongui per no deixar una llegenda incompleta.  
 

Avaluació del projecte 
 

En acabar la vostra participació al projecte se us demanarà que completeu un full d'avaluació. 
És imprescindible pel bon funcionament del projecte que poguem disposar de les vostres 
avaluacions el més aviat possible. 
 

 
 


