
Les activitats extraescolars IP5
En el nostre Projecte Educatiu volem destacar la importància en les
etapes d’Educació Infantil i Primària de les activitats IP5 que el Centre
ofereix a tot l’alumnat d’aquestes etapes.
Les activitats d’IP5 tenen com a objectiu oferir un espai de creixement
extraescolar per a desenvolupar els talents i les capacitats de cada un
dels alumnes amb la finalitat de millorar l’èxit escolar, la inclusió social i
reforçar l’assoliment de les metes del projecte educatiu del centre.
En el Projecte Educatiu del Col·legi Pedro Poveda volem destacar la
importància de les activitats extraescolars que el Centre ofereix a tot
l’alumnat en les etapes d’Educació Infantil i Primària.

Intentam crear ambients que ajudin a potenciar el talent personal de
cada un dels alumnes i el talent com a grup. Entenem que cada persona
pot arribar a fer alguna cosa molt ben feta, independentment de la seva
herència genètica i del seu entorn personal.

LES ACTIVITATS IP5 SÓN :

ACCESSIBLES I INCLUSIVES: per tots els alumnes del centre d’Educació
infantil I Educació  Primària. Ningú pot quedar exclòs de l’activitat.

LÚDIQUES, EXPERIMENTALS, VIVENCIALS I MOTIVADORES:
Una majoria dels alumnes reconeixen divertir-se.

EFICACES: Un enfocament pràctic i obert a la vida. Els alumnes aprenen
i el que aprenen és útil per a la vida, té efectes en el procés educatiu i
afavoreix l’èxit escolar.

HOLÍSTIQUES: Integren els 5 pilars de l’educació holística: cap, cor,
mans, cos i esperit; poden focalitzar l’interès en un d’ells, però mai
deixant de banda els altres. Afavoreixen les competències bàsiques i
impulsen les intel·ligències múltiples.



PER AIXÒ :

SÓN COHERENTS amb el Projecte Educatiu del Centre, amb la pedagogia
Povedana.

Des de la proximitat, CREEN un clima amable per l’acompanyament
educatiu basat en el diàleg respectuós i no dirigista, generador de
confiança i de compromís i regenerador de l’equilibri emocional i social de
cada alumne.

PROCURAM RATIOS BAIXES, per a treballar des de la proximitat i donant
un enfocament més personalitzat.

PEDAGOGIA POVEDANA:

“Cada persona guarda en el seu interior un tresor” P.Poveda

Poveda afirma de manera explícita el valor fonamental de la persona,
la seva dignitat, autonomia i responsabilitat amb si mateix, amb les altres
persones i amb la naturalesa.

Totes les accions educatives conflueixen en la pretensió de ser una ajuda,
un impuls i una guia per al desenvolupament integral dels talents que
té cada alumne en un procés de desenvolupament personal; a viure una
vida plenament humana des de la singularitat de cada un ajudant-lo a
descobrir la seva vocació:

“Cada persona tiene un resorte que siempre que se toca da resultado, un
recuerdo que cuando se evoca produce efecto, y hasta una actitud que
cuando se adopta produce reacción.”

EL SENTIT DE LA PERSONA
Cada persona és un esser únic i diferent i per això l’educació ha de ser
personalitzada, atenent a les característiques individuals i socials de
cada un.

“Deixau que cada un sigui com és.” P.POVEDA



OFERTA ACTIVITATS IP5-CURS 2020-21.

Inscripcions: A través de la plataforma EDUCAMOS.

Les activitats IP5 per al curs 2020/2021 s'han adaptat a les
circumstàncies d'aquest curs atípic: Cada trimestre faran tres activitats
de la llista i la impartirà un únic monitor que rotarà cada trimestre (haurà
dos monitors en cas de donar suport a alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu). Les activitats es faran a la mateixa aula
del curs o aprofitant espai exterior.

EDUCACIÓ INFANTIL:
- Música: jocs i danses.
- Teatre.
- Anglès.
- Vida pràctica.
- Fem experiments.
- Diverti-Art.

HORARI:
- 4t d’Educació Infantil (3 anys) : Dilluns i divendres de

15:00-15:10 a 16:40-16:50
Dimecres d’11:40-11:50 a 12:40-12:50
- 5è-6è d’Educació Infantil (4 i 5 anys): Dijous i divendres de

15:00-15:10 a 16:40-16:50
Dimecres d’11:40-11:50 a 12:40-12:50

1r i 2n D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
- Teatre.
- Percussió.
- Jocs alternatius i populars.
- Ludomates.
- Volum i color.
- Anglès.

HORARI:
Dimarts i divendres de 15:00-15:10 a 16:50-16:55
Dijous d’11:50-11:55 a 12:50-12:55

3r i 4t D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
- Coaching, Teatre i emocions, Art i emocions.
- Informàtica.
- Jocs alternatius i populars.
- Anglès.
- Volum i color.



HORARI:
Dimecres i divendres de 15:05-15:10 a 16:50-16:55
Dijous d’11:50-11:55 a 12:50-12:55

5è i 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
- Informàtica.
- Robòtica (scratch).
- Anglès.
- Volum i color.
- Espiral (Escalada, tir amb arc, jocs cooperatius)

HORARI:
Dilluns i divendres de 15:00-15:05 a 16:40-16:50
Dijous d’11:40-11:50 a 12:40-12:50


