Donem resposta als reptes del món actual

HORTA

ACTIVITATS COESCOLARS DE FEDAC HORTA
Les activitats coescolars es realitzen fora de l’horari escolar i són optatives. Estan
obertes tant a alumnes de FEDAC Horta com d’altres escoles del barri.
● Anglès amb Kids&Us
L’escola FEDAC Horta col·labora amb Kids&Us School of English per oferir l’activitat coescolar d’anglès. Kids&Us és una escola d’anglès amb més de 12 anys
d’experiència amb un mètode totalment innovador per a l’aprenentatge natural
de l’idioma en nens a partir d’1 any. El seu enfocament consisteix en una inmersió lingüística total i aprenentatge global de l’idioma, com quan un nen aprèn el
seu idioma matern amb els seus pares.
La proposta metodològica de Kids&Us a FEDAC Horta es desenvolupa prioritàriament
al migdia en mòduls setmanals d’una hora (KIDS), dos mòduls setmanals de 45 minuts
(Cambridge Primària) i dos mòduls setmanals de 60 minuts (Cambridge Secundària –
tardes).
Els nens i nenes d’infantil (I3, I4 i I5) i fins a 5è de primària segueixen el mètode
Kids&Us de la següent manera:
● I3 --------------------------------- Curs de Sam
● I4 i I5 --------------------------- Curs d’Emma
● 1r i 2n de primària ----------- Curs d’Oliver
● 3r primària: --------------------- Curs de Marcia
● 4t primària ---------------------- Curs de Pam&Paul
● 5è primària --------------------- Curs de Ben&Brenda
Els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, d’ESO i de batxillerat utilitzen metodologia i llibres Cambridge incorporant dinàmiques Kids&Us. A 4t d’ESO també hi ha
preparació específica per a l’examen First Certificate (FCE).
● Robòtica amb Club Learnick
El Club Learnick és un equip integrat per titulats i estudiants d’enginyeria, psicologia i pedagogia que ofereix aquest curs una activitat coescolar de robòtica. Els
alumnes poden estimular la seva passió per la tecnologia a través de la robòtica
i la programació i aprenen a programar i construir robots a través de la placa
Arduino.
El Club Learnick realitza el curs mensual amb els següents horaris:
● Dimecres de 17h a 18.30h: ROBÒTICA I4 (aula P5A); EP123 (aula 4A 127)
● Dijous de 15h a 17:00h: ROBÒTICA ESO (aula ESO 208)
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● Activitats esportives (AMPA)
L’AMPA de FEDAC Horta organitza un ampli ventall d’activitats coescolars vinculades a l’esport. A la seva web en poden obtenir tota la informació: www.ampafedachorta.cat
● Iniciació a l’esport
● Judo I i judo II
● Patinatge
● Gimnàstica rítmica
● Escola de bàsquet
● Escola de futbol
● Voleibol
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