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Al llarg de l’etapa d’educació primària, impartim un conjunt d’activitats
complementàries dins de l’horari escolar i per a tots els nens i nenes de
l’escola, dins de l’anomenada sisena hora. Aquestes activitats reforcen el
nostre projecte educatiu i la formació del nostre alumnat.
● Eskcmat (escacs educatius)
Des de 1r fins a 6è de primària, dediquem una hora setmanal als escacs educatius
i jocs d’estratègia, aprofitant al màxim el seu valor pedagògic. Aquests jocs ajuden
a potenciar el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament, el
pensament logicomatemàtic, les habilitats lingüístiques i també ens permeten
treballar els hàbits de conducta i el treball de valors.
● artTIC (programació, robòtica i creativitat)
Aquesta activitat complementària, a la qual dediquem una hora setmanal des de
1r fins a 6è de primària, combina la tecnologia amb el desenvolupament de la
creativitat. A través de la robòtica, la programació, el llenguatge audiovisual i les
eines digitals, els nens i nenes tenen l’oportunitat de desplegar la seva creativitat
des de diferents dimensions tot donant resposta als reptes que se’ls plantegen.
● TUtopia / Emmaús (interioritat)
Tots els alumnes de primària tenen un espai d’una hora setmanal per treballar
els valors humans més essencials i la part més interior de la persona. Potenciem
la sensibilitat interior del nostre alumnat perquè a través del silenci, la reflexió i
tècniques d’interioritat, arribin a plantejar-se preguntes sobre el sentit de la vida i,
així, construir un itinerari personal que els porti a tenir una vida plena.
● LeaderInMe - LEM (LideratgeS)
Els alumnes de 1r, 3r i 5è participen en l’activitat complementària LeaderinMe (LEM),
que s’emmarca en el pla d’innovació educativa #avuixdemà de les escoles FEDAC.
Es tracta d’un programa escolar de descobriment del lideratge personal a partir del
treball d’una sèrie d’hàbits i conductes que duen cap al descobriment dels propis
talents i el desplegament de la responsabilitat personal. LeaderInMe es basa en el
llibre Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva, de Stephen Covey.
● Oratòria
Els alumnes de 1r, 2n, 4t i 6è de primària participen en aquesta activitat
complementària enfocada a potenciar l’oralitat. En aquest espai setmanal, els nens i
nenes treballen diferents eines i tècniques (contes, joc simbòlic, teatre, exposicions
davant els companys, etc.) enfocades a millorar les habilitats lingüístiques de
comprensió i expressió oral.
● Alemany
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària dediquen una hora setmanal a l’aprenentatge
de la llengua alemanya com a segona llengua estrangera. Al llarg d’aquests cursos,
oferim una introducció a l’alemany amb l’aprenentatge del vocabulari i les seves
estructures lingüístiques bàsiques a través de cançons, jocs i material audiovisual.
Durant l’etapa de secundària a FEDAC Xarxa, els alumnes tenen la possibilitat de
seguir ampliant els coneixements d’aquesta llengua.
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● Cant Coral
Els alumnes de 2n de primària dediquen un espai setmanal a treballar l’expressió
musical col·lectiva a través del cant coral. Amb aquesta activitat complementària,
treballem tècniques de respiració, relaxació i posició corporal, d’audició, afinació i
entonació, així com tècniques d’interpretació musical, individualment i en grup.
● Storytelling / Cambridge
Tots els cursos de primària destinen una hora setmanal a desenvolupar les habilitats
lingüístics en llengua anglesa. Així, els alumnes de 1r, 2n i 3r de primària potencien
l’expressió oral a través de tècniques de Storytelling i Drama. Per la seva part, els
alumnes de 4t, 5è i 6è desenvolupen tècniques per ser competents en llengua
anglesa a través de la plataforma de Cambridge.
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