
 

 

 

         PROJECTE TESSEL.LES  
                      EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 
Presentació:  

 

El projecte Tessel·les és el projecte del Col·legi Mare de Déu del Carme per als nens i nenes d’Educació 

Primària i que garanteix la coordinació entre les diferents etapes per tal d’assegurar una transició 

adequada de l’alumnat i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu.  

Aquest projecte té com a objectiu que, en finalitzar la primària, els nens i nenes siguin capaços d’utilitzar 

els seus coneixements, habilitats i recursos en diferents situacions i contextos, és a dir, siguin 

competents i sàpiguen resoldre problemes.  
 

Amb Tessel.les,  acompanyem als alumnes en el desenvolupament de les seves capacitats; aprenent per 

assolir els següents objectius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per això, ens basem en uns puntals que defineixen TESSEL.LES, i ens permeten arribar a  aquests 

objectius:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumne 
Carmelites 

PRIMÀRIA 

Autonomia 
personal i 
relacional 

Auto 
coneixement  

i gestió de  les 
emocions 

Aprendre 
a 

Aprendre Relacions 
afectives i 

comunictives 

Coneixement  i 
interactuació 
amb el món 

físic. 

Projecte Càlcul Mental i  Pla Lector: Dos 
projectes encaminats a millorar les 
competències bàsiques dels nostres alumnes 
en l'àmbit de la lectura, expressió oral i 
escrita i matemàtica. Promovent 
l’aprenentatge actiu dels nostres alumnes .  

Racons: Proposant metodologies de treball 
on els alumnes puguin realitat de manera 
simultània activitats  diverses, en grup o 
individualment, on el mestre dinamitzi els 
aprenentatges per potenciar les capacitats  
pròpies de cada alumne.  

Intel·ligències múltiples: Entenent la 
diversitat de l’alumnat atenent a les seves 
característiques i establint estratègies i 
tècniques personalitzades que identifiquin i 
potenciïn els punts més desenvolupats de 
cada alumne i reforcin aquells més febles.  

Educació emocional : Disposant d’un  servei 
d’atenció a la diversitat per alumnes i 
famílies per detectar, atendre i fer seguiment 
a les necessitats que puguin presentar els 
alumnes durant el seu aprenentatge i 
desenvolupament.  

Escola Multilingüe: utilitzant l’anglès dins i 
fora de la pròpia àrea lingüística i introduint-
lo en altres àmbits d’aprenentatge 
curricular, fent de la llengua anglesa una 
matèria funcional i competencial.  

Programes ecològics: Promovent en els 
alumnes bons hàbits en matèria de 
reciclatge, alimentació i de respecte del medi 
ambient que els ajuden a créixer com a 
ciutadans responsables.  

Tic: Posem a disposició dels alumnes la 
utilització de pissarres digitals, aula 
d'informàtica i recursos TIC en el procés 
d’ensenyament –aprenentatge.  

Autonomia 
i iniciativa 
personal 

Que treballi 
en equip 

Que sigui 
competent 

en l'ús de les 
noves 

tecnologies 

Que sigui capaç 
de pensar i 

actuar 

Competent 
en llengües 

Descobridor i 
que tingui 
iniciativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

On l'alume 

És capaç de 
comunicar-se. 

Coneix i interactua 
amb el món físic. 

És competent 
en l'àmbit 

matemàtic. 

Sap tractar la 
informació 
perquè és 

competent en 
l'àmbit digital. 

Estigui preparat 
en l'àmbit social, 
cultural i artístic. 

Sigui capaç 
d'aprendre a 

aprendre. 

Tingui autonomia 
i  iniciativa 
personal. 

On el mestre: 
És qui planifica les activitats que 

tinguin per objectiu facilitar-
estimular  les experiències 

d’aprenentatge de l’alumne actuant 
en la seva realització de guia i ajuda 

Tot organitzant-nos dins l’aula: 

Com un espai per fer-hi vida, 
funcional, espai de treball, 

d’experiències.  

Que permeti activitats 
col·lectives, individuals, en petit 
grup...dins d’un horari establert. 


