PINEDA

Donem resposta als reptes del món actual

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE FEDAC PINEDA
(educació infantil i educació primària)

Com a escola concertada, a FEDAC Pineda impartim cada dia una hora addicional de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada
sisena hora, que dediquem a les activitats complementàries següents:
● LeaderInMe (LEM) (lideratges)
Els alumnes de la nostra escola seran els líders del demà. Per això vetllem per
la seva preparació i són els protagonistes del projecte LeaderInMe (LEM).
Els nens i les nenes inicien un camí per treballar l’efectivitat i el lideratge personal a partir d’activitats adaptades a la seva edat. Les propostes són dinàmiques i engrescadores, alhora que guien l’alumnat cap a l’autoconeixement
i la reflexió, i els ajuden a desenvolupar habilitats i competències que els portaran a saber prendre bones decisions i descobrir els seus talents personals.
Per dur a terme aquest projecte, utilitzem el llibre Líder en mi, un material per
als alumnes basat en el llibre de Stephen Covey Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva. .
● TUtopia (interioritat)
A TUtopia acompanyem l’alumnat en el seu creixement personal tot oferint-los eines i estratègies per al seu desenvolupament integral i el cultiu del
seu món interior. El treball de les emocions, l’autoconeixement i el lligam amb
els altres són aspectes claus de les dinàmiques d’interioritat que fem a l’aula i
a l’espai Emmaús de l’escola.
● ArtTIC (expressió artística, llenguatge de programació i robòtica)
Amb aquesta proposta fusionem la creativitat amb la competència digital i
obrim nous camins a l’expressió. Treballem per aconseguir que els nostres
alumnes, a través d’un aprenentatge col·laboratiu i innovador, siguin competents per dissenyar i resoldre els seus propis projectes en un món cada vegada més tecnològic.
Mitjançant la robòtica educativa i el llenguatge de programació, els alumnes
s’introdueixen en la tecnologia i es converteixen en dissenyadors i creadors
de tecnologies. Amb diferents tècniques artístiques, els alumnes podran expressar el que porten a dins i arribar més enllà amb la combinació d’art analògic i art digital.
D’aquesta manera, l’alumnat anirà avançant en la presa de decisions, en la
resolució de problemes, el treball en equip... i donarà resposta als seus propis
projectes, creacions i invencions.
● Oratòria
L’oratòria és l’art de la comunicació clara i objectiva amb el públic, cohesionant el llenguatge verbal i corporal. La competència comunicativa és una eina
bàsica per al futur dels nostres alumnes. Des de l’escola, posem èmfasi en
aquesta habilitat per adquirir la competència de parlar davant dels altres.

PINEDA

Donem resposta als reptes del món actual

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE FEDAC PINEDA
(educació infantil i educació primària)

Tenim alumnes que, des de l’etapa d’educació infantil, seran capaços de posar-se davant d’un auditori i saber exposar les seves experiències i idees.
● Escacs
El joc d’escacs es converteix en una poderosa eina d’aprenentatge al llarg de
tota la formació dels alumnes.
Aquest joc ajuda als alumnes a exercitar la memòria visual, prendre decisions
i aprendre dels propis errors. Treballem la capacitat de concentració, posem
en pràctica conceptes matemàtics, millorem la creativitat i l’orientació espacial... Mitjançant l’acceptació de les normes i de les pròpies capacitats, potenciem la convivència i el respecte cap els companys i les seves habilitats.
Lluny de ser només un joc d’estratègia, els escacs prenen una nova dimensió i
es transformen en un fantàstic aliat en la formació global del nostre alumnat.
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