
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Castellar impartim un conjunt d’activitats 
complementàries dins de l’horari escolar i per a tots els alumnes amb l’ob-
jectiu d’ampliar la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i de qualitat. 
D’aquesta manera completem el procés de formació dels nostres alumnes mi-
tjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

● Play Room
Play Room és un espai en què els educadors utilitzem com a llengua vehicular 
l’anglès a l’hora de proposar als infants diferents activitats participatives i de 
joc simbòlic. Així, els nens i les nenes es familiaritzem amb la llengua anglesa 
d’una manera lúdica.

● Psicomotricitat en anglès
El taller de psicomotricitat, que impartim en anglès, afavoreix el desenvolu-
pament motriu, expressiu i creatiu dels infants a partir del moviment.
Proposem activitats que utilitzen el cos com a instrument per explorar, comu-
nicar i relacionar-se amb el món. 

● Let’s Experiment (taller d’anglès oral i vivencial)
En aquest taller, la mestra es comunica sempre en anglès amb els nens i les 
nenes, de manera que els nens i les nenes van interioritzant la llengua anglesa 
perquè hi estan exposats i perquè fan activitats en anglès que els agraden: 
experiments, manualitats...

● Games
Expliquem i representem contes, cantem cançons i fem jocs en anglès, re-
forçant aquest primer contacte dels nens i les nenes amb la llengua anglesa 
de forma divertida i motivadora. A partir d’I5, introduïm algunes sessions d’es-
cacs educatius per començar a familiaritzar-se amb alguns aspectes d’aquest 
joc.

● LideratgeS (LeaderInMe-LEM)
En el projecte LeaderInMe (LEM) proposem diferents activitats lúdiques per-
què els infants comencin a interioritzant 7 hàbits que els ajudaran a ser res-
ponsables i a prendre bones decisions.
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