ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (P1, P2, P3, P4, P5 I P6)
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. Aquestes matèries tenen com a objectiu
el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa realitzada amb la finalitat d’oferir un tret
diferenciador i de qualitat del centre. Es completa el procés de formació dels nostres alumnes
mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu i es realitzen en el
marc de l’horari escolar. A l’etapa d’educació primària realitzem a les activitats complementàries
següents:
●

Parlem-ne (de P1 a P6)
Parlem-ne és un projecte d’acció tutorial grupal i individual o en petit grup, amb el qual ens
proposem establir un vincle educatiu entre el tutor i l’alumne.
L’objectiu fonamental, que es recull en els principis del nostre projecte educatiu, és crear un
espai d’expressió, comunicació, conversa i orientació grupal que garanteixin
l’acompanyament emocional i acadèmic de l’alumnat i fomentin la cohesió de grup i
l’aprenentatge. A nivell individual o petit grup, la finalitat és que cada alumne de FEDAC
Lleida rebi un acompanyament personalitzat que l’ajudi a créixer com a persona i com a
estudiant.

●

Ara Escric (de P1 a P6)
Ara Escric és una activitat pensada per potenciar l’expressió escrita dels alumnes.
Mitjançant diverses activitats, els alumnes aprenen lèxic i estructures morfosintàctiques
diferents a les de la llengua oral, així com a estructurar els seus escrits i a reconèixer
diverses tipologies textuals.

●

Taller de lectura (de P1 a P4)
Aquesta matèria té com objectiu despertar el gust per la lectura i oferir als alumnes múltiples
oportunitats per llegir i ajudar-los a organitzar el treball lector amb la finalitat de fer servir la
lectura com a eina per aprendre, garantint la descodificació, la fluïdesa i una bona
comprensió.

●

Pitàgores (de P1 a P3)
A Pitàgores els alumnes de 1r, 2n i 3r de primària milloren els mecanismes de numeració i
càlcul, i adquireixen estratègies i recursos que els ajuden a augmentar la seva capacitat de
resolució de problemes.

●

LeaderInMe (P1, P3 i P5)
Els alumnes de 1r, 3r i 5è de primària participen en el projecte LeaderInMe (LEM), emmarcat
dins del pla d’innovació educativa #avuixdemà2024 de la FEDAC. A LeaderInMe els alumnes
inicien un camí per treballar l’efectivitat i el lideratge personals a partir d’activitats adaptades

a la seva edat i que els ofereixen principis i conductes, així com pràctiques d’intel·ligència
emocional i atenció plena.

●

Expressa’t (P2, P4 i P6)
En aquesta matèria es desenvolupa la competència comunicativa dels alumnes de 2n, 4t i 6è
tot incidint en la seva capacitat argumentativa i expositiva, mitjançant el treball de diferents
tècniques i dinàmiques que potencien el raonament i l’argumentació oral en l'exposició d’un
tema.

●

ArtTIC (de P3 a P6)
Dins el projecte tàctil del pla d’innovació educativa #avuixdemà2024 de la FEDAC, els
alumnes de 3r a 6è de primària aprendran a resoldre problemes, treballar en equip i
organitzar els seus propis projectes, creacions i invencions tot utilitzant l’entorn G Suite i
altres aplicacions. També es treballa la robòtica educativa i el pensament computacional.

●

Emprenedoria (P4)
En aquesta matèria, els alumnes de 4t, a partir del projecte Petits Empresaris de Ponent
engegat pel Centre de Recursos Pedagògics del Segrià i del Departament d’Educació
,
participaran en la creació d’una empresa cooperativa que els motivi a generar idees, crear i
vendre el seus propis productes i idear solucions basades en el principi de guanyar-guanyar
a l’hora que descobreixen els seus talents. L’objectiu final és la participació en el Mercadet
d’Emprenedors.

●

Francès (P5 i P6)
A més d’anglès, els alumnes de 5è i 6è de primària reben classes de francès com a llengua
estrangera. L’objectiu és l'adquisició d'una competència comunicativa en aquesta llengua
des de totes les seves vessants: comprensió i expressió oral i escrita, reflexió sistemàtica
sobre la llengua i aspectes socioculturals.

●

Escacs (P4, P5 i P6)
El joc d’escacs es converteix en una poderosa eina d’aprenentatge. L’activitat d’escacs
ajuda els alumnes a exercitar la memòria visual, prendre decisions i aprendre dels propis
errors, treballar la capacitat de concentració, posar en pràctica conceptes matemàtics,
millorar la creativitat i l’orientació espacial, potenciar la convivència i, fins i tot, millorar les
habilitats lectores i lingüístiques.

