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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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 primària dediquem a les activitats complementàries següents:
● Natació
Aprenem, practiquem i millorem els diferents estils de natació a les piscines municipals d’Horta (UE Horta).
● 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 (tutoria i educació emocional)
Al llarg de la primària, la tutoria personalitzada del projecte Escolta’m pren protagonisme, en combinació amb l’educació emocional. Mentre un mestre duu a
terme activitats d’educació emocional a l’aula, la tutora o el tutor dedica 25 minuts a fer la tutoria Escolta’m en un altre espai de l’escola amb un petit grup de
tres alumnes.
● artTIC
Fusionem la creativitat artística amb la competència digital, obrint nous camins a
l’expressió. A través de l’aprenentatge col·laboratiu, els alumnes s’introdueixen en
les noves tecnologies al mateix temps que es converteixen en dissenyadors dels
seus propis projectes, creacions i invencions.
● TUtopia
Acompanyem els alumnes en el seu camí cap a la descoberta del seu jo interior i de
la seva espiritualitat sense renunciar al contacte amb l’entorn. Potenciem la sensibilitat interior del nostre alumnat perquè a través del silenci, la reflexió i tècniques
d’interioritat, arribin a plantejar-se preguntes sobre el sentit de la vida i, així, construir un itinerari personal que els porti a tenir una vida plena. Al mateix temps, plantegem projectes i propostes que s’arrelen en la realitat que ens envolta i ens animen
a millorar-la.
● Oratòria
A l’activitat d’oratòria presentem i treballem amb els alumnes diferents eines i tècniques per a la millora del llenguatge i l’expressió oral. Els alumnes poden posar en
pràctica aquestes tècniques de comunicació de manera transversal durant les presentacions dels projectes de les diferents matèries.
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● Bloom Comunica
Els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària dediquen dues hores a la setmana a projectes
creatius amb la metodologia basada en la taxonomia de Bloom. A més, en aquesta
activitat complementària fem un incís especial en l’oratòria a l’hora de presentar els
projectes treballats.
La taxonomia de Bloom, també coneguda com a taxonomia d’objetius de l’educació,
és un llistat de les habilitats i els processos del pensament que poden aparèixer en
les tasques escolars: recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear. Aquestes habilitats s’estructuren jeràrquicament, de manera que no es poden assolir les
d’ordre superior si no s’han assolit abans les d’ordre inferior.
● LideratgeS (LeaderInMe - LEM)
Els alumnes de 1r, 3r i 5è de primària participen en el projecte LeaderInMe (LEM),
emmarcat dins del pla d’innovació educativa #avuixdemà2024 de la FEDAC. A LeaderInMe els alumnes inicien un camí per treballar l’efectivitat i el lideratge personals
a partir d’activitats adaptades a la seva edat, que els guien cap a l’autoconeixement i
la reflexió oferint-los principis i conductes. D’aquesta manera, LeaderInMe els ajuda
a ser responsables i a prendre bones decisions, tant a dins com a fora de l’escola .
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