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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE FEDAC ANGLÈS
Com a escola concertada, a FEDAC Anglès impartim cada dia una hora addicional de
treball educatiu dins l’horari escolar i per a tots els alumnes. Es tracta de l’anomenada
sisena hora, que a educació primària dediquem a les activitats complementàries següents:
● artTIC
A l’activitat d’artTIC fusionem l’aprenentatge de les noves tecnologies i la robòtica
amb l’art. Des de ben petits, els alumnes treballen amb els ordinadors Chromebook i
aprenen a utilitzar les eines de l’entorn G Suite for Education (crear i editar documents,
sites, fulls de càlcul, enquestes, presentacions…). També s’inicien en la robòtica
educativa i el llenguatge de programació, que els permeten desenvolupar la seva
capacitat creativa a l’hora de resoldre problemes i fer realitat les seves invencions.
L’objectiu és fomentar el treball en grup i promoure la necessitat d’experimentar i
d’investigar tot descobrint noves habilitats i talents.
● Oratòria
Oratòria és una complementària que recull moltes activitats diferents i que permet
un treball multidisciplinari: teatre, exposicions orals, presentacions de projectes
personals, lectures en veu alta de contes, vídeos i treballs digitals, situacions i joc
simbòlic... Les possibilitats són múltiples, però l’objectiu fonamental és ajudar els
nens i nenes a desenvolupar habilitats de comunicació i a adquirir competències per
parlar davant els altres.
Així, treballem aspectes com la riquesa lèxica, la planificació, la dicció, la cohesió,
el llenguatge no verbal, etc. A més, ajudem a afrontar la por a parlar en públic i
a superar-la. Alhora, aquesta activitat també ens permet ser crítics amb la nostra
tasca, treballant l’autoavaluació i l’autoexigència.
● TUtopia
L’activitat de TUtopia forma part del projecte estratègic de la FEDAC i presenta
una nova visió del fet religiós i de l’espiritualitat, amb les nostres arrels però amb
un llenguatge renovat i actualitzat, amb un canvi de paradigmes, valors, espais,
simbologies…
Treballem el fet religiós a partir d’experiències que creen vincles i lligams entre els
alumnes, les famílies i el mon (re-ligare); la construcció de noves narratives amb
diversitat de llenguatges al voltant de la Paraula (re-legire); i la capacitat de fer-se
preguntes de sentit, recerca i llibertat per a la construcció d’un projecte de vida (reelegire). En definitiva, acompanyem cada alumne en el seu procés de creixement
personal mitjançant l’escolta activa i el guiem en la construcció del seu projecte de
vida personal.
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● LideratgeS (LeaderInMe / LEM)
LeaderInMe (LEM) és un programa escolar internacional per ajudar a desplegar i
potenciar el lideratge interior de cada nen i nena, perquè connecti amb els seus
propis talents i amb els dels altres i desenvolupi una veu pròpia. Per aconseguir-ho,
integrem en l’experiència curricular la cultura LeaderInMe (LEM), que ens permet
treballar amb els alumnes un conjunt d’hàbits que posen en relleu la importància
de la proactivitat, la cooperació, la responsabilitat personal i saber-se organitzar de
forma autònoma i efectiva per tal de tenir en compte allò que és important i prioritari
a la vida. Així, a LeaderInMe ens proposem que els alumnes siguin conscients de les
decisions que prenen i de l’actitud amb la qual afronten allò que els succeeix a la
vida, de manera que guanyin confiança i independència i siguin competents per
teixir aliances.
● Escacs educatius
A l’activitat complementària d’escacs, utilitzem aquest joc com a eina educativa que
potencia i desenvolupa diferents habilitats en els alumnes. Els aprenentatges que
els nens i nenes realitzen amb els escacs educatius no només estan relacionats amb
el pensament matemàtic, sinó que també desenvolupen la creativitat, la imaginació
i ajuden a millorar la comprensió lectora. Alhora, el joc dels escacs ens permet
treballar amb els alumnes un conjunt de valors i de maneres de fer, com són el
respecte envers els altres, l’honestedat, la reflexió abans d’actuar, l’acceptació de
les conseqüències dels propis actes, el saber perdre, la responsabilitat, l’esforç, la
superació personal...
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