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HORTA

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D’EDUCACIÓ INFANTIL
FEDAC HORTA

Com a escola concertada, a FEDAC Horta impartim cada dia una hora addicional
de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora,
que a educació infantil dediquem a les activitats complementàries següents:
● Natació
Aprenem a nedar a les piscines municipals d’Horta (Unió Esportiva Horta). A
més, l’activitat ens permet adquirir hàbits d’autonomia a l’hora de despullar-se,
vestir-se i endreçar la roba.
● Projecte d’Activació de la Intel·ligència (PAI)
Presentem exercicis i activitats que ajuden a activar la intel·ligència, vinculats al
raonament, la situació espacial, l’observació, la grafomotricitat, l’atenció, la discriminació, la lateralitat…
● Escolta’m
Combinem el projecte Escolta’m a educació amb l’educació emocional: mentre
una mestra duu a terme activitats d’educació emocional amb el grup, la tutora
surt de l’aula amb tres alumnes per fer la tutoria Escolta’m en un altre espai durant 25 minuts
● artTIC
Aprenem a utilitzar les eines digitals amb els iPads i la pissarra digital (PDI) de l’aula,
mentre donem via lliure a l’expressió artística dels més petits. Així, fem pràctiques
amb Apps, exercicis en un Google Site, fem fotografies, gravem vídeos... i exercitem
la creativitat.
● TUtopia
Introduïm els nens i nenes d’infantil en la interioritat a través de rutines com el “bon
dia” i la respiració conscients, i d’activitats que fomenten la reflexió i el treball de
valors
● Oratòria
Potenciem la comunicació oral a través dels contes i la seva representació i expressió. També aprenem frases fetes, rimes curtes, petits poemes i els diem en veu alta,
iniciant així les primeres exposicions orals davant d’un públic.
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● Juguem i Aprenem
La importància que pren el joc simbòlic en edats d’educació infantil fan que dediquem un espai dins l’horari escolar que permeti els infants jugar i practicar habilitats
socials.
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