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FEM ESCOLA: INFANTIL

activitats complementàries
La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell
educatiu del nostre alumnat treballant aspectes que no figuren
expressament inclosos en els plans i programes oficials.
Tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca
educativa, cultural i social realitzada pel nostre centre, de manera
que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el
desenvolupament de determinats aspectes del nostre projecte
educatiu.
A l’escola centrem les activitats complementaries en els següents
àmbits:
- les tecnologies de la informació i la comunicació
-l'aprenentatge de les llengües estrangeres –francès i anglès- el desenvolupament creatiu-artísitic de l’alumnat i
-el desenvolupament de la intel·ligència emocional

Educació Infantil: (5 hores/setmana)


Taller de l’art _ 1h/setmana
Es vol despertar d’interès i la curiositat dels infants en vers el món de
l’art i dels artistes: Joan Miró a P3, Picasso a P4 i Van Gogh a P5 tot
utilitzant les tablets com a mitjà de treball.



One, two, three …English_ 1h/setmana
S’introdueix la llengua anglesa utilitzant titlles i contes com a fil
conductor per tal de treballar estructures i vocabulari bàsic.



English Tales_ 1h/setmana
Es focalitzen les sessions en l’aprenentatge de cançons, danses i
contes sempre de manera oral.



Fes clic i aprèn! _ 1h/setmana
S’inicia a P3 amb el domini del ratolí i l’entorn informàtic i, després,
es treballen continguts de les diferents àrees a través d’aquest
mitjà.



Educació emocional_ 1h/setmana
Es treballen les cinc emocions naturals per tal de comprendre-les,
expressar-les i saber-les identificar en els altres (empatia).



Natació (P4-P5)_ 3r trimestre_ Divendres de 10.55 a 11.45h
Dominar les tècniques de relaxació i respiració i aconseguir un
determinat nivell en l’exercici de la natació.

EDUCAR: compromís i repte

 Les Activitats
Educatives
Complementàries
programades per l’escola
formen part intrínseca
del nostre projecte educatiu,
i són un fet diferencial
entre les diferents escoles
donant una qualitat que
traspassa els ensenyaments
merament curriculars;
es realitzen en el marc de
l’horari escolar.
 El fet d’incorporar
aquestes activitats
ens dóna la possibilitat de
disposar d’un temps
educatiu per desenvolupar
programes d’innovació que
representen, d’una manera
objectiva,
un guany
diferencial dins
del nostre
Projecte Educatiu de
Centre aconseguint
un ensenyament de major
qualitat.
 Les activitats educatives
complementàries
són
programades
per
l’equip directiu de l’escola, i
les quotes corresponents,
que han de pagar les
famílies, són aprovades pel
Consell Escolar i autoritzades
per l’Administració
Educativa.
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