
Donem resposta als reptes del món actual

En l’oferta educativa de FEDAC Pineda també s’inclouen un conjunt d’acti-
vitats coescolars. Aquestes activitats es desenvolupen fora de l’horari lectiu 
escolar i complementen el projecte educatiu del centre.

Les coescolars que oferim aquest curs 2020/21 són les següents:

● Ordinografia
A ordinografia els nens i les nenes aprenen a tenir un domini del teclat de 
l’ordinador. Ordinografia ve a ser l’ensenyament de la mecanografia adaptat 
als ordinadors i els teclats digitals, ja que el domini de la informàtica s’ha con-
vertit en un element indispensable a les nostres vides.

● Grups CREC
Els grups CREC són l’esplai de la FEDAC: un espai humà i cristià on animadors 
i joves viuen una experiència d’amistat en grup en el marc de trobades, sorti-
des o colònies. Els grups CREC formen part de l’àrea de Recerca i Sentit de la 
FEDAC, i estan oberts a nois i noies de dins i fora de l’escola.

● Arts & Craft (en anglès)
Aquesta activitat coescolar es planteja un doble objectiu: d’una banda, fo-
mentar la creativitat i la imaginació dels infants mentre creen manualitats i 
peces artístiques amb diversos materials; i, de l’altra, practiquen i es comu-
niquen en llengua anglesa en un context que té com a objectiu fomentar la 
creativitat i la imaginació dels infants fent servir diversos materials per crear 
les seves manualitats i peces artístiques al mateix temps que es comuniquen 
en llengua anglesa.

● Anglès amb Kids&Us
La metodologia Kids&Us per a l’aprenentatge de l’anglès es basa en el procés 
natural d’adquisició de la llengua materna. Aquesta metodologia aprofi ta i 
optimitza tots els mecanismes que s’activen durant els primers anys de vida 
per posar-los al servei de l’aprenentatge d’una segona llengua.

● Taekwondo
La pràctica de la disciplina del taekwondo ajuda a fomentar en els nens i ne-
nes el respecte i el control personal creant actituds positives envers els al-
tres. Alhora, afavoreix que guanyin confi ança i seguretat en si mateixos, aju-
dant-los en diferents situacions de la vida. També els permet millorar la forma 
física i guanyar resistència.
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