
Donem resposta als reptes del món actual

Les activitats coescolars tenen lloc fora de l’horari lectiu i complementen el nostre projecte 
educatiu. Actualment a FEDAC Anglès oferim la següent oferta d’activitats coescolars:

● Around the World
Around the World és una activitat coescolar en llengua anglesa per a nens i nenes 
d’educació infantil i fins a 3r de primària. A partir de contes, receptes de cuina, 
danses, fotografies… els nens i nenes es familiaritzen amb la llengua anglesa mentre 
coneixen altres països del món i les seves cultures a partir de la gastronomia, la 
cultura popular o l’art. Més informació en aquest enllaç.

● Listening and Speaking
A Listening and Speaking complementem l’ensenyament de l’anglès de l’escola 
reforçant les habilitats de comunicació i comprensió oral dels nens i nenes. Mitjançant 
diferents recursos educatius, com ara la representació de situacions comunicatives, 
els debats, els jocs i les noves tecnologies, els alumnes milloren la seva expressió 
oral en anglès i també la comprensió oral d’aquesta llengua.

● English for Infants: Stories
Les històries són les protagonistes d’aquesta activitat coescolar que es proposa 
desenvolupar la comprensió oral en anglès dels nens i nenes. A partir de contes 
i relats, presentem un vocabulari i unes estructures gramaticals que els alumnes 
aniran incorporant en el seu propi llenguatge. També inclouem manualitats, jocs i 
vídeos amb la finalitat de convertir l’aprenentatge de l’anglès en una experiència 
memorable i positiva.

● Àrab
Els alumnes de cicle superior de primària tenen la possibilitat de rebre classes de 
llengua àrab. El curs s’inscriu en el Programa de Llengua Àrab i Cultura Marroquina 
del departament d’Educació i té com a objectiu introduir els alumnes en la llengua 
àrab, així com desenvolupar el coneixement d’altres cultures.

● Bàsquet
L’activitat de bàsquet s’adreça a aquells alumnes que es vulguin iniciar en aquest 
esport o perfeccionar el que ja saben. A partir de jocs, els nens i nenes aprenen les 
normes del bàsquet i a treballar en equip. A diferència del curs passat, enguany 
s’amplia l’oferta a dos dies d’entrenament a la setmana.

● Ioga a l’escola amb el cos, la ment i el cor / Ioga per a ADULTS amb el cos, la ment i el cor
Oferim l’activitat de ioga tant a alumnes com a adults en aquests espais pensats 
per compartir amb el cor i des del cor. La pràctica del ioga ens permet iniciar un 
meravellós viatge al nostre món interior per fer-lo sortir enfora amb més força i 
confiança en nosaltres mateixos. A través del joc, la música, els contes… ens 
introduïm en la consciència corporal, la respiració, l’atenció plena, la gestió de les 
emocions, l’escolta del silenci i la relaxació.
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https://prezi.com/view/hEVoixNVVWCFg3xRG5Ej/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/Accions-llengues/origen/arab/Programa-LACM_Competencies-i-continguts.pdf
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● Robòtica
A robòtica oferim als alumnes d’infantil i primària una activitat innovadora i divertida 
basada en LEGO Education (LEGO WeDo, Mindstorm, Stopmotion…). D’acord amb 
el projecte educatiu de l’escola, volem contribuir al desenvolupament d’habilitats, 
capacitats i competències clau del segle XXI a través de la resolució de petits reptes 
d’aprenentatge mitjançant l’ús de la robòtica educativa i la programació.

● Psicomotricitat i coordinació
Els nens i nenes d’educació infantil i primària poden participar en aquesta actitivitat 
coescolar d’iniciació a l’activitat física mitjançant tasques i moviments del dia a dia. 
Alhora, l’activitat fomenta la presa de decisions i la valoració de les capacitats pròpies 
i dels altres i de l’entorn per al desenvolupament de les habilitats motrius i cognitives.
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