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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

FEDAC SANTA COLOMA 

Com a escola concertada, a FEDAC Santa Coloma 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 infantil dediquem a les activitats 

complementàries següents: 

● Treballem l’art 

A la nostra escola fomentem el treball de l’expressió artística. Així, des d’educació 

infantil apropem els/les alumnes a diversos artistes: descobrim la seva vida, 

les seves obres i les tècniques plàstiques i artístiques utilitzades... Ens 

convertim en autèntics artistes i ens ho passem d’allò més bé experimentant i 

desenvolupant la nostra creativitat! 

● Let’s Play 

A FEDAC Santa Coloma desenvolupem el projecte multilingüe en totes les etapes 

educatives. A educació infantil dediquem dues hores setmanals a experimentar 

la llengua anglesa, i rebem també el suport de l’auxiliar de conversa d’anglès 

del centre. A través dels contes, les cançons i els jocs en anglès, els nens i 

nenes comencen a entendre la llengua i a adquirir vocabulari en anglès. Alhora, 

afavorim el desenvolupament de la capacitat lectora a través d’aquest viatge 

d’immersió en la llengua anglesa que va des de la comprensió i l’expressió oral a 

la comprensió de la paraula escrita. 

● Expressa’t 

La psicomotricitat té una gran importància en el desenvolupament  dels 

infants. A la nostra escola treballem la psicomotricitat fina i gruixuda dedicant 

sessions específiques a cadascuna. Tot partint d’activitats variades, lúdiques, 

d’experimentació i de descobriment de materials i del propi cos, potenciem 

el treball de la coordinació, la precisió, les habilitats manuals, l’orientació i la 

consciència corporal. 

Així, treballem les activitats de psicomotricitat gruixuda al gimnàs, basades 

en el joc i l’activitat física: jocs tradicionals, córrer, saltar, arrossegar-se… La 

psicomotricitat fina es desenvolupa a l’aula amb activitats com obrir i tancar 

pinces d’estendre la roba, agafar llegums, punxar, experimentar amb diferents 

textures (pintura, farina…) i materials (retoladors, ceres, pinzells…), etc. 

● Escacs 

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, de 

manera que els convertim en una poderosa eina d’aprenentatge. Així, aquest joc 

ajuda els/les alumnes d’ I4 i d’ I5 a exercitar la memòria visual, prendre decisions 

i aprendre dels propis errors. També ens permeten treballar la capacitat de 

concentració, posar en pràctica conceptes matemàtics, millorar la creativitat i 

l’orientació espacial… Alhora, mitjançant l’acceptació de les normes i de les pròpies 

capacitats, potenciem la convivència i el respecte cap els/les companys/es i les 

seves habilitats. 
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● Lideratges: LíderEnMi (LEM) 

Potenciem i ajudem a desplegar el lideratge personal de cada alumne/a de 

manera que connecti amb els seus propis talents i desenvolupi una veu pròpia. 

Per aconseguir-ho, integrem en l’experiència curricular la cultura Líder en Mi 

(LEM), un model innovador a nivell escolar amb el qual treballem amb els nens 

i nenes la importància de la pro activitat, la responsabilitat personal i saber-se 

organitzar de forma autònoma i efectiva per tal de tenir en compte allò que és 

important i prioritari a la seva vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
 

FEDAC Santa Coloma - Carrer de Sant Ramon, 2, 08922 Santa Coloma de Gramenet - T 933 86 10 31 

fedac.santacoloma@fedac.cat - www.fedac.cat/santacoloma 

mailto:fedac.santacoloma@fedac.cat
http://www.fedac.cat/santacoloma

