
 

Activitats educatives formatives curs 18-19 

PRIMÀRIA 

 

Dansa Ara 2n primària 

Dansa Ara és un gran esdeveniment de dansa contemporània organitzat per 

l’Ajuntament de Barcelona i adreçat a l’alumnat de cicle inicial d’escoles de 

Barcelona. 

 

Congrés de ciències 5è de primària 

El Congrés de Ciències és un projecte que va dirigit a la presentació d’una 

experiència de recerca per part de l’alumnat. Cada centre és representat 

per un petit grup d’alumnes que exposen la seva ponència acompanyada d’un 

suport àudio visual. El Congrés de Ciència va adreçat als nivells de P5 fins a 

6è de primària. 

 

Dibuixem la Mercè 3r de primària 

Com cada any per les Festes de la Mercè, Barna Centre convoca a tots els 

nens/es de Barcelona i les seves escoles, al  Concurs Infantil “Dibuixem la 

Mercè”. D’aquesta manera, volen fer d’aquest concurs una eina per què els 

més petits coneguin i participin activament en el marc de les festes de la 

nostra ciutat i  mostrin la seva particular visió de la Festa Major de 

Barcelona. 

 

Comerç i escoles cicle mitjà 

El programa ofereix als centres educatius l’oportunitat de conèixer i 

repensar el comerç de proximitat de la nostra ciutat i elaborar criteris per 

consumir de manera activa, crítica i responsable.  

 

Cantània 4t de primària 

Cantània és una activitat participativa en la que s’inscriuen escolars de cicle 

mitjà i superior de primària de Catalunya. Cada any s’estrena una obra 

encarregada especialment per a aquesta activitat. Els encàrrecs, fins a dia 

d’avui, s’han fet a compositors i escriptors catalans de reconegut prestigi. 

 

http://www.barcelona.cat/


 

Song Contest 5è de primària 

Consisteix, entre d’altres activitats, en la realització en grup d’un videoclip 

a partir d’una composició musical amb lletra en anglès, per a penjar-lo en el 

blog del projecte, sotmetre’l a la votació dels altres grups, i posteriorment 

presentar la composició en un concurs presencial amb els altres grups. 

 

Concurs Tisner 5è i 6è 

L'objectiu del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, adreçat als 

alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles del Principat de Catalunya, és 

que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la 

llengua catalana creant el seu propi joc. 

 

SECUNDARIA 

 

Concurs de la coca cola 

Els alumnes de 2n d’ESO participen cada curs en el Concurs Coca-Cola de 

Jóvenes Talentos de Relato Corto. És un dels concursos de literatura més 

antics, i que permet als alumnes , després de fer pràctiques a la classe de la 

creació de relats curts, poder participar amb els seus textos i ser 

seleccionats per fer la redacció a nivell nacional.  

 

Jocs florals 

Cada any, coincidint amb la diada de Sant Jordi, es celebren a l’escola els 

Jocs Florals, per tal d’estimular l’expressió escrita dels nostres alumnes. 

Els guanyadors passen a ser els escollits per a representar-nos als Jocs 

Florals de Nou Barris, juntament amb les altres escoles del districte. Els 

guanaydors tindran la possibilitat de participar en els Jocs Florals de 

Barcelona. 

 

 

Concurs ONCE 

El concursos de l’Once tracten una temàtica vinculada i integrada en el 

currículum educatiu. Aquest any, sota el lema “Som diferents, no 

indiferents” proposen un conjunt de materials  didàctics desenvolupats 

basant-se en el currículum i els quals es pot treballar de manera específica 



a les sessions de tutoria així com a través de les competències bàsiques 

següents: competència per aprendre a aprendre, social i ciutadana, 

autonomia i iniciativa personal, cultural i artística, tractament de la 

informació i competència digital. 

Aquest material didàctic permet que cada educador desenvolupi a l'aula (en 

funció del seu temps i les seves possibilitats) els continguts i les activitats 

que consideri més oportuns per introduir els alumnes en el tema del concurs 

i facilitar el desenvolupament del treball de participació posterior. 

 

Audiència pública 

L’Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona és una forma de 

participació, a través de la qual els infants i adolescents de la ciutat entre 

11 i 17 anys (escolaritzats a sisè de primària, i a secundària, també 

d’educació especial) fan propostes a l’equip de govern de la ciutat i als 

regidors/es de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu a la 

ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica. 

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, presenten les seves conclusions 

en actes d’audiència pública presidits per les Regidories de districte i per 

l’alcaldessa. 

Es potencia la participació dels nois i  noies en un procés ciutadà polític 

educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de 

Barcelona. 

 

Proves cangur 

Els alumnes de 1r, 2n i 3r de l’ESO de la nostra escola participaren a les 

proves Cangur 2019. Les proves Cangur són un conjunt de proves de 

contingut matemàtic no curricular amb l’objectiu de difondre la cultura 

matemàtica i estimular i motivar l’alumnat en la resolució de problemes 

basats, principalment, en el raonament matemàtic i l’enginy. Les proves 

estan diferenciades per nivells  i inclouen problemes amb dificultat creixent 

on l’estudiant ha d’aplicar estratègies matemàtiques  i lògica. Cada prova 

està dividida en 30 qüestions amb una puntuació establerta segons la 

dificultat. La durada de la prova és de 75 minuts. 



 

Durant la celebració del Cor de Maria de finals de juny, l’escola entregarà 

els diplomes de participació i atorgarà 3 premis per curs als 3 millors 

puntuats en aquestes proves.  

El centre i concretament el departament de matemàtiques ha valorat molt 

positivament la jornada : ja que es va viure en un ambient distès, alegre amb 

un alumnat participatiu i involucrat. 

 

Concurs classe sense fum 

Els alumnes de 2n d’eso s’adhereix al programa “Classe sense fum” tot 

realitzant un concurs per participar-hi. 

 Classe sense fum és un programa que estimula la prevenció del tabaquisme 

entre l’alumnat de 12 a 14 anys mitjançant un concurs. Es realitza a dinou 

països europeus en el marc de la Xarxa Europea de Joves i Tabac.. 

El programa parteix del compromís de tot un grup classe de no fumar 

durant un període de temps no inferior als sis mesos dins del curs escolar. 

Al llarg d’aquest període, els professors reforcen regularment la decisió 

dels alumnes fent un seguiment del compliment del seu compromís. 

El concurs consisteix en que cada aula participant ha de fer una de les dues 

activitats següents tot i que, opcionalment, també pot desenvolupar les dues 

activitats: elaboració d’un eslògan amb imatge o realització d’una activitat 

creativa que estiguin relacionades amb algun aspecte de prevenció del 

tabaquisme. 

Les aules que estiguin sense fumar des de primers de novembre fins a finals 

d’abril i que hagin elaborat l’eslògan o l’activitat creativa entraran en el 

sorteig de premis. 

 


