Donem resposta als reptes del món actual

MONTCADA

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EDUCACIÓ INFANTIL
FEDAC MONTCADA
Com a escola concertada, a FEDAC Montcada impartim cada dia una hora addicional
de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora, que a
l’etapa d’educació infantil dediquem a les activitats complementàries següents:
● ArTIC
A les sessions d’ArtTIC parlem i explorem diferents tipus de llenguatges, entre els
quals destaquem l’art en totes les seves dimensions com a espai per crear i per sentir.
També ens endinsem en el llenguatge tecnològic, amb el suport de diferents eines
com les Bee-Bots, les apps i el treball de la pissarra digital (PDI). L’objectiu és clar:
complementar i donar suport als continguts, contribuint a que els infants puguin adquirir nous aprenentatges i noves formes de comunicació i expressió.
● Taller de lletres
El taller de lletres ens ajuda a endinsar-nos en l’aprenentatge de la lectoescriptura
d’una manera divertida, motivadora i gradual. En els primers cursos, ens centrem a
potenciar les tècniques de destreses manuals, com són les activitats de coordinació
oculomanual, de traç i de psicomotriciat ﬁna. En les activitats del taller també donem
un pes important al treball de la consciència fonològica com a base d’aquest procés
d’aprenentatge de la lectoescriptura.
● Emocions (LeaderInMe-LEM)
El coneixement i la gestió de les emocions ajuden a un millor desenvolupament personal. Per aquesta raó, aproﬁtem l’art i les seves disciplines com un mitjà per adquirir
consciència dels diferents estats emocionals. Amb aquesta activitat complementària
ens iniciem en la gestió emocional: ens comencem a conèixer a nosaltres mateixos i a
entendre als altres; i comencem a prendre decisions.
● Taller Juguem (en anglès)
El joc ens ajuda a despertar interessos i motivacions per la llengua anglesa i és mitjançant les diferents activitats lúdiques que l’infant comença a tenir els seus primers
contactes dins l’escola amb aquesta llengua.
● Escacs (I5)
Iniciem els infants d’I5 en el joc dels escacs de manera divertida i participativa, fent
servir la imaginació i el propi cos per interioritzar els primers conceptes. La pràctica
dels escacs ens ajuda a millorar la memòria, la concentració, la creativitat i la lògica.
● Let’s go project (Oratòria)
A partir del projecte d’aula, utilitzem la llengua anglesa per adquirir nou vocabulari i fer
nous aprenentatges partint sempre de la motivació i de les ganes d’aprendre dels infants.
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