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FEM ESCOLA: PRIMÀRIA

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 Primària:
Cicle Inicial: (5 hores/setmana)


Informàtica _ 1h/setmana



STEAM Science_ 1h/setmana



STEAM Robòtica/Benestar Emocional 1h/setmana (desdoblament)



Taller multimèdia _ 1h/setmana

L’alumnat es familiaritza en diversos programes com ara el Paint, l’Open
Office Writer i buscadors d’internet per a poder accedir i tractar
informació que es troba a la xarxa.
Es treballen diversos continguts relacionats amb l’entorn natural utilitzant
l’anglès com a llengua vehicular.
STEAM: Basat en el desenvolupament d’un mètode de treball col·laboratiu
en el qual l’alumnat solucionarà problemes reals en els que el pensament
lògic, la programació i la creativitat són els elements clau.
Benestar Emocional: les postures de ioga ajuden a desenvolupar la
ocncentració i una ment clara, ja que al mantenir les postures s’intenta
enfocar l’atenció en un punt. Aquest aspecte ajuda a millorar la
concentració en les activitats escolars.
S’utilitzen diversos entorns tecnològics (JClic, pàgines web, blocs ...) per
reforçar, ampliar i aprofundir diferents continguts treballats en les matèries
curriculars.

 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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Educació emocional_ 1h/setmana



Natació _ 3r trimestre_ Divendres de 11.45 a 12.35h

2019-2020

Es treballarà el Projecte de “Bosc del Lem” i activitats de cohesió de grup/tutoria. L’objectiu és desenvolupar la
competència emocional per afavorir la convivència, el coneixement de les pròpies emocions i el treball dels valors
d’una manera vivencial i activa.
Assolir l’autonomia dins de l’aigua, treballar les habilitats aquàtiques i perfeccionar els estils de natació tot
potenciant l’aspecte socioafectiu.

Cicle Mitjà: (5 hores/setmana)


Informàtica _ 1h/setmana



STEAM Science_ 1h/setmana



STEAM Robòtica/Benestar Emocional 1h/setmana (desdoblament)



Taller multimèdia _ 1h/setmana



Educació emocional_ 1h/setmana

L’alumnat es familiaritza en diversos programes com ara el Paint, l’Open Office Writer i buscadors d’internet per a
poder accedir i tractar informació que es troba a la xarxa.
Es treballen diversos continguts relacionats amb l’entorn natural utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.
STEAM: Basat en el desenvolupament d’un mètode de treball col·laboratiu en el qual l’alumnat solucionarà
problemes reals en els que el pensament lògic, la programació i la creativitat són els elements clau.
Benestar Emocional: les postures de ioga ajuden a desenvolupar la ocncentració i una ment clara, ja que al
mantenir les postures s’intenta enfocar l’atenció en un punt. Aquest aspecte ajuda a millorar la concentració en
les activitats escolars.
S’utilitzen diversos entorns tecnològics (JClic, pàgines web, blocs ...) per reforçar, ampliar i aprofundir diferents
continguts treballats en les matèries curriculars.

Es treballarà el Projecte de “Bosc del Lem” i activitats de cohesió de grup/tutoria. L’objectiu és desenvolupar la
competència emocional per afavorir la convivència, el coneixement de les pròpies emocions i el treball dels valors
d’una manera vivencial i activa.

Cicle Superior: (5 hores/setmana)


Informàtica _ 1h/setmana



Educació emocional_ 1h/setmana



Francès_ 2h/setmana
S’introdueix l’alumnat a la seva segona llengua estrangera (fiancés), treballant especialment la fonètica i la
llengua oral, però tot introduint també continguts gramaticals i lèxics. Es planteja un aprenentatge competencial
que ajudi a les destreses de comunicació oral, comprensió lectora i expressió escrita. L’avaluació serà contínua i
formativa en nombroses ocasions.



“ STEAM”El meu Portfoli digital/ Benestar Emocional_ 1h/setmana
L’alumnat fa servir un espai virtual (ePortfoli) on recollir els continguts més rellevants dels seus aprenentatges tant a
nivell de grup com de manera individual. L’ePortfoli l’acompanyarà al llarg de la seva escolarització i l’ajudarà a
ser el protagonista del seu procés d’aprenentatge. S’utilitzarà l’Anglés com a llengua vehicular.

L’alumnat es familiaritza en diversos programes com ara el Paint, l’Open Office Writer i buscadors d’internet per a
poder accedir i tractar informació que es troba a la xarxa.

Es treballarà el Projecte de “Bosc del Lem” i activitats de cohesió de grup/tutoria. L’objectiu és desenvolupar la
competència emocional per afavorir la convivència, el coneixement de les pròpies emocions i el treball dels valors
d’una manera vivencial i activa.

EDUCAR: compromís i repte

PROJECTE EDUCATIU
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