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FEM ESCOLA: CICLE MITJÀ

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

Cicle Mitjà: (5 hores/setmana)


Informàtica _ 1h/setmana
L’alumnat es familiaritza amb el funcionament bàsic del sistema
operatiu Windows i les opcions bàsiques de les aplicacions més
comunes: programes de dibuix, editors, etc.



STEAM Science_ 1h/setmana



STEAM:switched on computing/Benestar Emocional_ 1h/setmana



Taller multimèdia _ 1h/setmana
S’utilitzen diversos entorns tecnològics per reforçar, ampliar i
aprofundir diferents continguts treballats en les matèries curriculars
de manera cooperativa.



Educació emocional_ 1h/setmana

Es treballen diversos continguts relacionats amb la ciència, tecnologia,
l’enginyeria, l’art i les matemàtiques de manera manipulativa i vivencial
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: educant el mon interior. L’objectiu és parar per
poder observar i fixar-se en les sensacions, emocions i pensaments. És
important dotar-los eines des de ben petits per educar la seva vida interior.

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

 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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