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TOTALMENT EN ANGLÈS 

PENSAMENT COMPUTACIONAL AFECTIU 

ÚS D’EINES INNOVADORES 

S’HO PASSEN PIPA! 



PENSAMENT COMPUTACIONAL AFECTIU 

Activitat d’introducció a la lògica del 
pensament computacional i la programació, 

mitjançant estimulació cognitiva ben 
ajustada al seu nivell maduratiu  

i afectivitat – inclou chants,  
songs, stories & puppets, a més  

d’eines de robòtica i programació i  
projectes interdisciplinars.  





ÚS D’EINES INNOVADORES 

Algunes de les quals, inèdites a Lleida: 
Coding Express de Lego, Scratch Jr., 

Matatalab, Clever Cats i Edison.  













TOTALMENT EN ANGLÈS 

Els teachers d’Smart School han estudiat el 
Grau Bilingüe d’Infantil i Primària i realitzen 

l’activitat totalment en anglès, en un  
ambient d’immersió lingüística. 

2 idiomes en una mateixa activitat:  
anglès i programació. 





S’HO PASSEN PIPA! 

Intentem ser fidels cada dia al nostre lema: 
ENJOY LEARNING! La clau de l’aprenentatge 

significatiu és la motivació mitjançant 
activitats que els hi agradin i transformin 

l’estímul lúdic en rutines mentals  
ben estructurades.   





COVID FREE 
El personal d’Smart s’ocupa de la desinfecció 

abans i després de l’activitat de taules, 
cadires i material. Ús de mascareta, 

distància de seguretat, espais ventilats i 
higiene de mans (sabó i gel abans i després 

de l’activitat). Control de temperatura abans i 
després de l’activitat. 



PREPARATS INCLÚS PER AL CONFINAMENT 

Smart School es compromet a seguir 
desenvolupant aquesta activitat online en 

cas que les autoritats tanquin l’escola o els 
alumnes es confinin a casa, ja sigui un grup 

o tota l’escola. 





• Inici 13 de setembre. 
• Una hora i mitja a la setmana, en una única 

sessió (17:30h a 19h, o bé 18h a 19:30h). 
• Grups reduïts i homogenis, tots els dies. 

• Mensualitat de 60€ per infant. 

• Quota inicial de 60€ per material anual. 
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