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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA
FEDAC GUISSONA

Com a escola concertada, a FEDAC Guissona impartim cada dia una hora
addicional de treball educatius dins l’horari escolar i per a tots els alumnes.
Es tracta de l’anomenada sisena hora, que a l’etapa d’educació primària
dediquem a les activitats complementàries següents:
● Oratòria
La manera com parlen i s’expressen els alumnes influeix sobre els seus
resultats acadèmics. Alguns dels beneficis de l’art de parlar en públic són
ajudar a gestionar les emocions, millorar les habilitats socials i el pensament
crític, guanyar confiança en nosaltres mateixos i desenvolupar la capacitat
de lideratge. A l’activitat complementària d’Oratòria ho treballem a través
d’experiències, jocs i consells, teatre…
● artTIC
A l’espai d’ArtTic donem cabuda a les TIC i també a l’ART. Determinades
sessions es dediquen a la part digital de la paraula, mentre que en d’altres
incidim en l’ART i l’experimentació a partir de la metodologia tinkering.
La metodologia tinkering es basa en el disseny d’oportunitats perquè l’alumnat
pensi amb les mans per construir significat i comprensió. D’aquesta manera,
els nens i nenes desenvolupen noves percepcions i coneixements mentre
participen activament en la fabricació d’artefactes. El grau de col·laboració i
cooperació en la creació de projectes és un dels seus pilars fonamentals.
● Eskcmat (escacs educatius)
Els escacs educatius no només són un complement perfecte per potenciar i
reforçar l’àrea de matemàtiques, sinó que també esdevenen un escenari ideal
per contribuir a la construcció del món interior dels infants.
Treballem els escacs a 3r, 4t i 5è de primària partir de les intel·ligències
múltiples, fet que dona als alumnes més oportunitats per comprendre el joc i
els valors que aquest transmet. Així, els nens i nenes desenvolupen també el
pensament creatiu, habilitats socials i principis.
● LEM (LeaderInMe)
A LeaderInMe (LEM) potenciem i ajudem a desplegar el lideratge personal
de cada alumne, de manera que connecti amb els seus propis talents i
desenvolupi una veu pròpia.
Per aconseguir-ho, treballem amb els nens i nenes la importància de la proactivitat,
la responsabilitat personal i de saber-se organitzar de forma autònoma i efectiva
per tal de tenir en compte allò que és important i prioritari a la vida.
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● Storytelling
En aquesta activitat treballem la llengua anglesa tot creant històries. També
escenifiquem les històries de manera col·lectiva i amb suports visuals.
L’objectiu és que els nens i nenes més grans siguin capaços de reproduir els
contes i emprar el suport visual d’una manera autònoma per explicar-los als
seus companys més petits.
● FEDAC NEWS
En aquesta activitat complementària, els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària es
converteixen en periodistes que expliquen els fets que ocorren a l’escola: són
els encarregats de recollir la informació, enregistrar les imatges i editar una
notícia o reportatge que ells mateixos presenten.
Les famílies reben cada setmana les notícies de FEDAC News.
● LA LLAVOR (robòtica educativa)
L’alumnat investiga els principis bàsics de la mecànica amb LEGO. Dissenyen,
construeixen i programen el seu propi robot (WeDo 2.0, Spike Prime), i ho
fan a través d’activitats guiades que els permeten explorar i desenvolupar la
comprensió dels elements que formen una màquina i el seu funcionament, i
aprenen a controlar el moviment dels robots amb motors i sensors.
Les activitats proposades estan enfocades a entendre el funcionament
d’aparells que utilitzem el dia a dia i a conèixer i donar sentit en el món en
què vivim. Els recursos desperten l’interès de l’alumnat per la ciència i la
tecnologia, i els ajuda a desenvolupar les activitats i competències del segle
XXI que es necessiten per tenir èxit en el futur.
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