Donem resposta als reptes del món actual

AMÍLCAR

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D’EDUCACIÓ INFANTIL
FEDAC AMÍLCAR
Com a escola concertada, a FEDAC Amílcar impartim cada dia una hora addicional
de treball educatiu dins l’horari escolar i per a tots els alumnes. Es tracta de
l’anomenada sisena hora, que a l’etapa d’educació infantil dediquem a les activitats
complementàries següents:
● TUtopia (I3-I4-I5)
Treballem la interioritat per tal que els nens i nenes descobreixin la seva mirada
interior a partir de la trobada d’un espai per 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 espais de treball personal i grupal.
● LideratgeS: LeaderInMe (LEM)(I3-I4-I5)
Introduïm els infants en el descobriment dels seus talents i fortaleses amb el projecte
LeaderInMe (LEM). Amb activitats engrescadores i pensades per a la seva edat, els
nens i les nenes es comencen a conèixer a si mateixos i a prendre consciència de la
importància de ser proactius i responsables de les seves accions.
● ORATÒRIA (I3-I4-I5)
Impartim l’activitat d’oratòria en llengua catalana a l’etapa d’educació infantil
perquè els alumnes millorin l’expressió i la comprensió oral en aquesta llengua. A
partir de diferents propostes, fomentem la comunicació oral perquè nens i nenes
puguin expressar amb fluïdesa i adequació les seves idees, emocions i sentiments.
D’aquesta manera, l’activitat ajuda a millorar la dicció, desenvolupar el vocabulari,
aprendre a escoltar...
● artTIC (I3-I4-I5)
Incentivem en els infants el pensament lògic i la creativitat a partir d’activitats
que realitzem amb diferents recursos digitals i les tecnologies de la informació i la
comunicació.

● Let’s Play (I3-I4-I5)
Aquesta activitats complementària té com a protagonista la llengua anglesa, que es
presenta als infants a través de jocs i activitats lúdiques. L’objectiu és que els alumnes
es comencin a familiaritzar d’una manera natural amb la fonètica i el vocabulari en
aquesta llengua.
I3: Iniciació a la llengua anglesa mitjançant el joc, contes i cançons.
I4: Aprenem anglès mitjançant cançons, contes i el vocabulari del dia a dia.
I5: Ampliem els coneixements d’anglès amb jocs i cançons.
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