
 

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
 
 
 
 
 

Amb aquesta proposta fusionem la creativitat amb la competència digital 
i obrim nous camins a l’expressió. Mitjançant activitats de pensament 
computacional a educació infantil i de la robòtica educativa, els alumnes 
s’introdueixen progressivament en el món de la tecnologia. Alhora, amb 
diferents tècniques artístiques, els nens i nenes poden expressar-se 
mentre fomentem la seva creativitat. 

 
 
 
 
 

 

A l'educació infantil introduïm els nens i nenes en el programa escolar 
LeaderInMe (LEM), que té continuïtat a primària. 
LeaderInMe té com a finalitat promoure en els infants el lideratge 
personal, de manera que connectin amb els seus propis talents i 
interioritzin una sèrie d'hàbits perquè esdevinguin persones responsables 
de les seves accions i actituds, conscients de les seves emocions i les dels 
altres. Els alumnes disposen de diferents eines i materials que els 
permeten viure la cultura del lideratge com per exemple: porfolis de 
vivències memorables, eines de gestió, activitats i dinàmiques diverses 
que permeten donar qualitat aquest aprenentatge. 

 
 
 
 
 
 

 

Treballem la interioritat per tal que els nens i nenes descobreixin la seva 
mirada interior en temps i espai dedicats a la relaxació, la reflexió i la 
celebració. Per aconseguir-ho, els proposem un conjunt d’activitats 
adaptades a la seva edat a partir de rutines i moments de treball personal 
i grupal.  
Aquestes dinàmiques les portem a terme a l’espai Emmaús, un lloc de 
calma per trobar-nos amb nosaltres mateixos, amb els altres i també amb 
el transcendent. Els hi oferim vocabulari emocional, a través de la lectura 
i la interpretació de textos de diferents religions, donant-los l’oportunitat 
d’obrir la mirada cap a la nostra societat multicultural. Mitjançant les 
diferents dinàmiques de relaxació, visualització o postures de ioga, els 
nostres alumnes aprenen tècniques per viure el dia a dia amb plenitud. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Lluny de ser només un joc d'estratègia, els escacs prenen una nova 
dimensió i es transformen en un fantàstic aliat en la formació global del 
nostre alumnat, de manera que els convertim en una poderosa eina 
d'aprenentatge. Així, aquest joc ajuda els nens i nenes a exercitar la 
memòria visual, la resolució de problemes, la presa de decisions i a 
aprendre dels errors propis. 
Els escacs educatius també ens permeten treballar la capacitat de  
concentració, posar en pràctica conceptes matemàtics, millorar la 
creativitat i l'orientació en l'espai... 
Alhora, mitjançant l'acceptació de les normes i de les capacitats pròpies, 
potenciem la convivència i el respecte cap als companys i les companyes. 

 

 

L’activitat d’oratòria a l’etapa d’educació primària té com a objectiu 
fonamental desenvolupar habilitats de comunicació i adquirir 
competències per expressar-se davant els altres. 
Fem activitats per treballar la pronunciació, postura corporal, gesticulació, 
modulació del to de veu i una bona gestió de les pauses. 
Mitjançant activitats lúdiques, dinàmiques de grup i exercicis 
d'interpretació, els infants podran aprendre a gestionar les seves 
emocions i desenvolupar la capacitat per expressar-se oralment davant 
del públic. 


