CANET

Donem resposta als reptes del món actual

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA
(P1, P2, P3, P4, P5 i P6)
Com a escola concertada, a FEDAC Canet impartim cada dia una hora
addicional de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena
hora, que a l’etapa d’educació primària dediquem a les activitats complementàries
següents:
● Tecnorobòtica (P1 i P2)
Mitjançant la robòtica educativa i l’ensenyament de la programació, els nens i les nenes
de 5è i 6è de primària s’introdueixen en la tecnologia a través de les tauletes i els Lego.
● Escacs (de P1 a P6)
Els escacs són una gimnàstica mental on es desenvolupa l’atenció així com la capacitat
de calcular. Són una oportunitat per a treballar els dos hemisferis cerebrals des del joc
i la manipulació.
● Speaking Time ( de P1 a P6)
Espai que té com a objectiu millorar la competència oral en llengua anglesa tot prenent consciència de la importància de l’anglès com a idioma de comunicació mundial.
● Alemany (P4, P5 i P6)
Els alumnes reben classes d’alemany com a llengua estrangera. L’objectiu és l’adquisició d’una competència comunicativa des de totes les seves vessants: comprensió i expressió oral i reﬂexió sobre la llengua.
● Taller d’Expressió (de P1 a P6)
Expressar-nos és essencial per al desenvolupament de l’aprenentatge autònom de
les persones. Els nostres alumnes participen a diferents projectes on poden expressar-se oralment.
● Taller de lectura
L’objectiu és desenvolupar les habilitats i hàbits lectors mitjançant recursos que potencien la creativitat, l’autonomia i la satisfacció personal per la lectura treballant la
comprensió lectora, la dicció, l’entonació entre d’altres.
● TUtopia
Activitat complementària amb la qual treballem la interioritat i el fet religiós des
d’una nova perspectiva, amb un llenguatge renovat, actualitzat i signiﬁcatiu per als
nens i nenes i que estimula el diàleg i la creativitat.
● LeaderInMe
L’objectiu del projecte LeaderInMe (LEM) és que els alumnes aprenguin, mitjançant
una sèrie d’activitats adaptades a la seva edat, a aplicar els principis clau de l’efectivitat a la seva vida quotidiana.
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