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ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I PRIMERA 

ENSENYANÇA DE CANILLO



ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I PRIMERA 

ENSENYANÇA DEL PAS DE LA CASA

WRO Local a 
Andorra 2022

11 de juny Sant Julià de 
Lòria

WRO Final Nacional 
2022

17 i 18 de setembre
JAÉN



ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I 

PRIMERA ENSENYANÇA D’ENCAMP

1.- ÉS UN PROJECTE CONSOLIDAT A L’ESCOLA QUE CAL 

FER UN SEGUIMENT PER ASSEGURAR LA 

IMPLEMENTACIÓ.

2.- ÉS UN PROJECTE QUE CAL INNOVAR CADA CURS 

AMB DIFERENTS PROPOSTES. 

4.- CREACIÓ D’UNA  AULA STEAM A L’ESCOLA.

3.- AQUEST CURS S’HA IMPLEMENTAT A LES ÀREES 

D’ESPECIALISTES: 3a JORNADA DE ROBÒTICA (ANGLÈS).

MaterialsHistòric

PROJECTE ROBÒTICA

L A                                            A L’EAE 

AVALUACIÓ



*Disposició en 
l’espai

*PAPER: tipus, 
mida, 

orientació
*Estris d’escriptura/

dibuix

ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I 

PRIMERA ENSENYANÇA D’ORDINO

NOVES PROGRAMACIONS A 
3r C

PLA D'ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT

DOCUMENTS D'AVALUACIÓ 
DE L'APRENENTTAGE ALS 
AMBIENTS DE MATERNAL

IMPLEMENTAR

ELABORARCONSOLIDAR

PROJECTE DE 
COEDUCACIÓ I 

EQUITAT DE 
GÉNERE

ÚS DEL MATIFIC

AVALUAR EL PLA DE MILLORA

CONSOLIDAR ELABORAR



ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I PRIMERA 

ENSENYANÇA DE LA MASSANA

Una escola cada vegada més solidària... 

Conscienciar 
de les 

dificultats 
socials 

Alumnes 
Famílies

Personal de l’escola

Fomentar la 
solidaritat

Mercat de Nadal solidari
Donació roba 
Recollida d’aliments
Manifestació per a la pau



Fomentar el gust per la lectura:
un objectiu comú a diversos projectes

ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I PRIMERA 

ENSENYANÇA D’ANDORRA LA VELLA

Apadrinaments lectors El bon lector Creació d’audiollibres

Els alumnes de 1r i 3r 
cicle han llegit per 
binomis “padrí/fillol 
de lectura.” 
Ha estat motivador 
preparar lectures pels 
més petits i practicar 
amb més grans. 

Els alumnes de 2n cicle 
han preparat lectures 
per maternal.
Molts lectors han anat 
per iniciativa pròpia a la 
biblioteca per preparar-
se la lectura

L’alumnat de 1r cicle prepara una animació per a la classe 
conjuntament amb la seva família. 
La majoria de famílies han participat al projecte i s’han implicat 
molt.
Algunes lectures escoltades a classe, s’han tornat el best-seller 
de la biblioteca. 

Alumnes voluntaris han llegit molt per crear els 
audiollibres. Aquestes produccions les han escoltat els més 
petits,  també alumnes amb dificultats i fins it tot classes 
senceres. 
Finalment, hem començat a crear un banc d’audiollibres, 
per poder compartir-los. 



ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I 

PRIMERA ENSENYANÇA DE 

SANT JULIÀ DE LÒRIA

SÚPER REPORTERS

Aquest curs 21-22 els nostres Súper Reporters han realitzat 3 reportatges de l’EASJ.
Us passem els enllaços per si voleu gaudir d’una estona simpàtica i instructiva de la 
vida del nostre centre.
https://youtube.com/watch?v=bG6hvz1YGhs&feature=share
https://youtube.com/watch?v=WGgO79xmNkw&feature=share

https://youtube.com/watch?v=ebbSIknuUcI&feature=share

La valoració del projecte és molt positiva ja que els alumnes han elaborat 
autònomament  un calendari de treball, han programat entrevistes, sessions de 
gravació, de producció....amb moltes hores de dedicació i d’esforç.

L’objectiu pel 22-23 és ampliar el número de Súper Reporters  i produir 
reportatges  mensualment.

-

https://youtube.com/watch?v=bG6hvz1YGhs&feature=share
https://youtube.com/watch?v=WGgO79xmNkw&feature=share
https://youtube.com/watch?v=ebbSIknuUcI&feature=share


ESCOLA ANDORRANA DE MATERNAL I 

PRIMERA ENSENYANÇA 

D’ESCALDES-ENGORDANY

Ha afavorit la 
responsabilitat i el 
compromís  dels 

alumnes, així com la 
interrelació entre  

alumnes dels 
diferents cicles 

Ha potenciat 
debats significatius 
i d’importància per 
els alumnes amb 

respostes 
immediates a les 
seves necessitats

Han millorat 
les habilitats 

comunicatives 
i el saber estar 
dels alumnes

Hi ha hagut 
una millora de 
la convivència 

al centre a 
l’espai del 

migdia

Ha potenciat la 
presa de decisions  
democràtiques dels 

alumnes en la 
gestió del centre  

Impacte al centre:

L’ASSEMBLEA DELS DELEGATS DE CENTRE



PLA DE FOMENT DE LA LECTURA

- Valoració positiva dels 30 minuts setmanals a tots els 
cursos a les 3 escoles

- Animació per la lectura alumnes 1r cicle 
- Recomanacions de lectures des de totes les àrees 



ESCOLA ANDORRANA DE 

BATXILLERAT

EABATX REPORT, la revista digital de l’Escola Andorrana de BatxilleratBona tarda,

Els alumnes de l’Escola Andorrana de Batxillerat presenten un nou projecte a tota la

comunitat educativa: la revista digital EABATX Report.

https://eabatx.junior-report.media

Format: 12 alumnes han format 

part de la redacció d’EABATX 

Report. S’han trobat cada 

setmana a la redacció física del 

centre i han  acabat publicant 42 

produccions de qualitat: articles 

escrits, notícies, reportatges 

audiovisuals, fotografies, …..

Projecte de centre: RED 

també és una bona 

plataforma per poder 

publicar treballs que es fan 

a TOTES les assignatures. En 

el nostre cas s’han publicat

treballs de plàstica, història, 

matemàtiques, CRA, …..

Valoració: La valoració que 

en fem és molt positiva ja 

que és un mitjà de format 

atractiu que ens permet 

donar veu als alumnes i 

difondre el nostre projecte 

d’Escola.

https://red.junior-report.media/author/eabatx-report/

Inici: el projecte és el 

premi d’un grup 

d’alumnes que van fer el 

seu PAS Jornada Dona i 

Joventut i van guanyar el 

premi Blanquerna en 

l’àmbit de comunicació

https://red.junior-report.media/author/eabatx-report/

