
Donem resposta als reptes del món actual

Les activitats coescolars tenen lloc fora de l’horari lectiu i són de caràcter optatiu. 
La nostra programació d’activitats coescolars vol relacionar els interessos dels 
alumnes amb els projectes educatius de FEDAC Sant Narcís, perquè els nens i nenes 
desenvolupin al màxim els seus talents.

A través d’aquest enllaç es pot realitzar la inscripció a les activitats coescolars del curs 
2020-2021. 

● Robòtica i programació

De ben petits, nens i nenes tenen la possibilitat de començar a treballar estructures 
de pensament computacional a través de la robòtica educativa i la resolució 
dels reptes i problemes que se’ls plantegen. Amb aquesta activitat coescolar, els 
alumnes també van descobrint quin és el camí a seguir fins a arribar a competicions 
de robòtica, com la First LEGO League (FLL) o la First Tech Challenge (FTC).

● Arts marcials

La pràctica de les arts marcials constitueix una proposta integral per treballar hàbits 
personals importants en totes les edats com l’honradesa, el respecte, la confiança, 
l’autodisciplina, la motivació, la cortesia, la concentració, el control i la coordinació. 
Aquesta activitat compta amb dos entrenadors per grup. 

● Voleibol

Oferim la possibilitat d’introduir els alumnes en la pràctica del voleibol a través 
d’aquesta activitat esportiva a càrrec dels monitors del CV AVAP Girona. 

● Colpbol

El colpbol és un esport basat en l’esforç d’equip per sobre de les individualitats. Així, 
es tracta d’una modalitat esportiva col·lectiva que afavoreix la cohesió del grup, on 
tothom pot participar, passar-ho bé i aportar a l’equip amb independència de les 
condicions o aptituds físiques de cadascú.

● Escacs - Primària

Per a nens i nenes de primària oferim l’activitat coescolar d’escacs. L’activitat permet 
treballar diferents conceptes tàctics (descoberta, clavada, atac doble...), introduir 
algunes dosis d’obertures i practicar les nocions bàsiques del desenvolupament del 
joc (lluitar pel centre, desenvolupar peces, enrocar ràpidament...). A més, potenciem 
la cultura de l’esforç, el respecte pels companys i el treball en equip. També posem 
èmfasi en el càlcul mental de jugades per millorar la memòria de treball i en la 
necessitat de pensar abans de moure, per tal de reduir la impulsivitat tant davant 
del tauler com en la vida diària. 
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