LLEIDA

Donem resposta als reptes del món actual

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
D’EDUCACIÓ INFANTIL (I3, I4 I I5)
Com a escola concertada, a FEDAC Lleida impartim cada dia una hora adicional de
treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora, que a
l’etapa d’educació infantil dediquem a les activitats complementàries següents, en
les quals utilitzem l’anglès com a llengua vehicular:
● Sing & Play
Mitjançant el llenguatge musical i corporal, facilitem els mitjans perquè els
nens i nenes desenvolupin les possibilitats d’expressió. En aquesta activitat
treballem també l’expressió de les pròpies emocions a través dels diferents
llenguatges.
● Storytelling
Aquesta activitat complemenària es basa en la metodologia Artigal, en la
qual els contes s’escenifiquen de manera col·lectiva i amb un suport visual.
L’objectiu és que els nens i nenes siguin capaços de reproduir els contes i emprar el suport visual d’una manera autònoma. L’activitat també pretén que els
infants duguin a terme aquesta pràctica fora de l’escola, de manera que les
famílies siguin partícips actives d’aquest procés d’aprenentatge.
● English Workshop
En aquesta activitat treballem amb cançons i activitats el vocabulari i les estructures comunicatives de la llengua anglesa, amb relació a les diferents unitats temàtiques i a les festes i estacions de l’any.
● Let’s Keep Fit
Utilitzant com a llengua vehicular l’anglès, treballem el desenvolupament de
les habilitats motrius dels nens i nenes, i explorem també les possibilitats expressives i creatives amb el cos.
● Arts & Crafts
En aquesta activitat complementària treballem diferents tècniques artístiques
i familiaritzem els infants amb les obres de reconeguts artistes. El projecte
Arts & Crafts té continuïtat a l’etapa d’educació primària, ja que entenem la
plàstica com a un instrument bàsic de comunicació i un mitjà per afavorir el
desenvolupament integral, la percepció, la creavitat, l’autoestima i el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes.
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