Donem resposta als reptes del món actual

SALT

ACTIVITATS COESCOLARS DE FEDAC SALT
● LudiEnglish Kids
Els més menuts de l’escola (I3, I4 i I5) treballem la llenguaanglesa amb jocs,
cançons i petites manualitats per celebrar diades importants.
Aprenem a partir de la part oral de la llengua i produim petites frases que ens
permeten iniciar-nos en la llengua anglesa.
● LudiEnglish
Activitats divertides en llengua anglesa dirigides als alumnes de P1, P2, P3
i P4. Farem cançons, jocs, dinàmiques cooperatives, teatre de situacions…
utilitzarem la llengua en el seu entorn real per fer l’anglès més viu. Seguint
el modelatge de les monitores, els alumnes produiran els seus textos orals i
continuarem amb el treball de la part oral de la llengua anglesa.
● English in group
Els més grans (P5, P6 i ESO) prepararem obres en llengua anglesa per a ser
representades davant dels companys, farem diàlegs i aprendrem a donar el
nostre punt de vista en anglès. Els alumnes produiran els seus textos orals i
treballarem per consolidar la part oral de la llengua anglesa.
● Escola esportiva
Els més menuts de l’escola (I3, I4 i I5) treballen la coordinació i les habilitats
motrius bàsiques a través de jocs i activitats pre-esportives.
Permet a l’infant familiaritzar-se i fer un tastet de moltes activitats esportives
diferents i, sobretot, a gaudir del moviment afavorint la convivencia i el respecte per tothom.
● Escoleta de bàsquet
L’activitat d’iniciació al bàsquet va dirigida als alumnes de P1 i P2 de primària.
Està conduïda per entrenadors titulats, i va destinada a aquells nens/es que
es vulguin iniciar al món del bàsquet. Es potencia el treball en equip i la cooperació, tots els membres de l’equip són importants i tots ells mereixen poder
jugar i avançar en aquest esport. Un cop al mes realitzem partits amb altres
escoles de bàsquet a través de la Federació.
● Bàsquet federat
A través de la fusió amb el Club Bàsquet Salt, oferim als nens/es de P3 i P4 de
primària (Pre-Mini) i de P5 i P6 (Mini) la possibilitat de seguir formant-se en el
bàsquet de manera més especíﬁca a nivell tècnic, tàctic i físic.
S’entrena 3 dies a la setmana i es fan partits de lliga federativa els caps de setmana. La competició serveix per animar els nois i noies a participar i sentir-se
importants, mai perquè se sentin pressionats. Els esports a la nostra escola
són per gaudir-los!
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● Colpbol
activitat destinada a alumnes de P6 a 4t d’ESO. El colpbol és un esport mixt
molt dinàmic i divertit a través del qual es fomenta el companyerisme i el treball en equip. És un dels projectes més importants a secundària i ens permet
donar importància a la igualtat entre gèneres i als sentiment de pertinença
del nostre alumnat.
● Judo
Esport que és una poderosa eina educativa. Fomenta la capacitat de concentració, la conﬁança i l’auto-control dels alumnes. També es milloren les habilitats motrius bàsiques i la condició física individual. S’organitza amb col·laboració amb l’Associació Girona Judo.
● Natació
Activitat destinada als alumnes des de I3 ﬁns a P6 de primària que són socis de l’AMPA. S’organitzen els alumnes per grups d’edat i l’objectiu educatiu
principal és desenvolupar l’esquema corporal i aprendre a nedar i a perfeccionar la tècnica de manera lúdica.
● Fem HipHop
Proposem als alumnes de primària un treball que va més enllà del simple ball.
Formem els nens i les nenes en els diferents tipus de moviments i de música
derivats del hip hop, però també els introduïm en la cultura i els referents
d’aquesta dansa urbana. Treballem petites coreografíes que ens permeten
avançar en el domini del cos i gaudir de la dansa i de ballar en grup.
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