
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Anglès impartim cada dia una hora addicional 
de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora, que a 
educació infantil dediquem a les activitats complementàries següents:

● artTIC
A artTIC fusionem l’aprenentatge de les noves tecnologies i la robòtica amb l’art. 
L’objectiu és introduir la robòtica educativa i les tecnologies en aquesta fase 
primerenca de manera lúdica i, alhora, estimular la creativitat dels infants.

● Oratòria
L’oratòria és una activitat complementària de l’escola que ens permet treballar més 
específicament amb els nens i les nenes d’educació infantil les habilitats que ajuden 
a desenvolupar la comunicació oral: l’aprenentatge de vocabulari, la planificació de 
les idees, la dicció, etc.

● TUtopia
A l’activitat complementària de TUtopia oferim tècniques, temps i espais perquè 
els nens i nenes puguin desenvolupar-se i contactar amb la sensibilitat interior a 
través del silenci, la reflexió i les pràctiques d’interioritat. Amb jocs i activitats, els 
acompanyem en el camí cap a la descoberta del seu jo interior i de la seva espiritualitat 
sense renunciar al contacte amb l’entorn i a descobrir la societat que ens envolta.

● LideratgeS (LeaderInMe / LEM)
LeaderInMe (LEM) és un programa internacional de lideratge interior per a nens 
i nenes, basat en el cultiu de 7 hàbits que ens ajudaran al llarg de la vida a ser 
persones responsables i altament efectives. A educació infantil, iniciem els nens i 
nenes en aquesta programa amb activitats i jocs adaptats a la seva edat. L’objectiu 
és que es comencin a familiaritzar amb els principis del lideratge interior, com 
són la responsabilitat, el respecte pels altres o la cooperació. Aquesta activitat 
complementària tindrà continuïtat a primària.

● Escacs educatius
El joc dels escacs es converteix en una poderosa eina d’aprenentatge, també per als 
nens i nenes d’infantil. En aquest primer contacte amb el joc dels escacs, treballem 
amb els infants el vocabulari bàsic dels escacs, el coneixement dels noms de les 
peces i l’aprenentatge d’alguns moviments bàsics. L’activitat tindrà continuïtat al 
llarg de la primària pels múltiples beneficis educatius d’aquest joc.
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