Programes educatius d’EduCaixa,
projectes que transformen
EduCaixa facilita
propostes didàctiques
per al desenvolupament
complet de l’alumnat.

Avantatges

Són programes que treballen
temàtiques com les emocions,
la investigació, les dades,
l’emprenedoria o la
comunicació. N’hi ha 8 i
estan dirigits a les diferents
etapes formatives des
d’educació infantil fins a
batxillerat i CFGM.

Passos a seguir

Adapta el programa a les teves necessitats.
Hi ha tres intensitats: baixa, mitja o alta.

1· Coneix els diferents programes, materials
i recursos a Educaixa.org.

Amb espais pensats per ajudar-te a l’aplicació del
programa: L’Aula Programa, on trobaràs tots els
continguts; l’Aula Suport, amb fòrums per compartir
dubtes i experiències amb altres docents i l’Aula
Formació amb propostes formatives per a tu.

2· Inscriu-te i selecciona el programa que vols aplicar.

EduCoach per acompanyament personalitzat i resolució
de tots els dubtes que puguis tenir durant l’aplicació del
programa a l'aula.

5· Aplica el programa escollint l’itinerari que més encaixi amb tu.

3· Assessora’t amb l’EduCoach.
4· Des de l’espai personal My EduCaixa endinsa’t a l’espai
docent i crea les aules del programa.

6· Si el programa seleccionat llança un challenge, presenta-t’hi.

Possibilitat de participar en els Educaixa Challenges i
guanyar estades en un campus i ser seleccionats per a
un viatge formatiu als EUA.

Si tens dubtes contacta amb nosaltres a

Tots els programes són gratuïts.

o del telèfon 610 469 650

través de programaseducaixa@educaixa.org
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Nivell educatiu

Fomentant el
desenvolupament
emocional i social
de l’alumnat

Educació infantil

Educació primària

Competències
Socioemocional
Autonomia i iniciativa personal
Comunicació lingüística

Objectius
Millorar la consciència emocional
Aprendre a gestionar les pròpies
emocions
Desenvolupar habilitats socials
Aprendre estratègies per a potenciar el
benestar personal i practicar la gratitud

Nivell educatiu

Comunica
Convertint els
estudiants en joves
comunicadors

Educació primària
ESO

Competències
Comunicació lingüística
Socials i cíviques
Aprendre a aprendre

Objectius
Desenvolupar les habilitats
comunicatives
Despertar la imaginació, la fantasia
i la creativitat
Descobrir el gust per la lectura
i enriquir el llenguatge
Elevar l’autoestima i l’autoconfiança
Millorar la capacitat d’empatia

REPTE
DOCENT

Nivell educatiu
Educació primària

HelloMath!
Iniciació al pensament
computacional per a la
resolució de problemes

Competències
Matemàtica, ciència i tecnologia
Digital
Comunicació lingüística
Aprendre a aprendre

Objectius
Facilitar propostes didàctiques per
desenvolupar la competència matemàtica
i el pensament computacional
Ajudar en l’auto-capacitació del “nou
docent de matemàtiques i informàtica”
Potenciar habilitats per la resolució de
problemes matemàtics
Apropar les ciències de la computació
a partir d'una experiència vivencial
i lúdica
Proposar desafiaments
motivadors

Nivell educatiu
Programa: ESO,
Batxillerat i CFGM

BeCritical
Desenvolupant
la competència
mediàtica i el
pensament crític

CHALLENGE
BECRITICAL

Challenge: 3r i 4t d’ESO,
Batxillerat i CFGM

Competències
Digital
Comunicació lingüística
Socials i cíviques
Artística i cultural
Aprendre a aprendre
Sentit de la iniciativa i
esperit emprenedor

Objectius
Integrar bons hàbits de consum
i de creació d’audiovisuals
Desenvolupar habilitats de comprensió
per fer un ús eficaç i segur dels
mitjans audiovisuals
Fer un ús crític i responsable dels
mitjans de comunicació

CHALLENGE

BIGDATA

Nivell educatiu
3r i 4t d’ESO

BigData

Batxillerat i CFGM

Coneixent de prop el
big data analitzant com
ens implica en el nostre
dia a dia

Competències
Digital
Socials i cíviques
Comunicació lingüística
Aprendre a aprendre
Sentit de la iniciativa i
esperit emprenedor

Objectius
Desenvolupar una actitud activa, crítica
i realista envers les tecnologies
Reconèixer la presència de dades
digitals i la seva implicació en la
vida quotidiana
Adquirir coneixements relacionats amb la
presència de dades en les nostres vides

CHALLENGE

EMPRÈN

Joves
Emprenedors
Impulsant la capacitat
d’emprendre i la
iniciativa per
enfrontar-se a reptes

Nivell educatiu
Programa: ESO,
Batxillerat i CFGM
Challenge: 3r i 4t d’ESO,
Batxillerat i CFGM

Competències
Sentit de la iniciativa i
esperit emprenedor
Comunicació lingüística
Socials i cíviques
Aprendre a aprendre

Objectius
Desenvolupar aptituds i habilitats
bàsiques de la persona emprenedora
Aprendre habilitats socials i d’acció
Saber dissenyar un model
d’emprenedoria sostenible

Nivell educatiu

STEAM
X Change
Contribuint al canvi:
investigació i innovació
obertes impulsades per
les escoles

CHALLENGE
STEAM X
CHANGE

3r i 4t d’ESO
Batxillerat i CFGM

Competències
Matemàtica, ciència i tecnologia
Socials i cíviques
Sentit de la iniciativa
i esperit emprenedor
Digital
Comunicació lingüística
Aprendre a aprendre

Objectius
Apropar-se a la investigació
participativa
Entendre la ciència com a motor
de canvi
Desenvolupar hàbits de salut
Identificar la vocació científica

Nivell educatiu
Batxillerat i CFGM

Futur
Variable
Empoderant als joves
sobre el seu futur
acadèmic i professional

Competències
Socials i cíviques
Socioemocional
Sentit de la iniciativa
i esperit emprenedor
Comunicació lingüística

PRÒXIMAMENT

Aprendre a aprendre

Objectius
Adquirir eines per a la reflexió
i presa de decisions a l’hora
d’escollir uns estudis
Relativitzar la pressió en la
selecció dels estudis, els dubtes
i les pors
Identificar els factors personals
i externs a tenir en compte per
prendre una decisió

