
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Sant Vicenç impartim cada dia una hora 
addicional de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada 
sisena hora, que a educació secundària dediquem a les activitats comple-
mentàries següents:

● Lideratges: LeaderInMe (LEM)
Potenciem i ajudem a desplegar el lideratge personal de cada alumne, de 
manera que connecti amb els seus propis talents i desenvolupi una veu pròpia. 
Per aconseguir-ho, integrem en l’experiència curricular la cultura LeaderInMe 
(LEM), un model innovador a nivell escolar amb el qual treballem amb els 
estudiants la importància de la proactivitat, 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.

● Interioritat: TUtopia
A FEDAC Sant Vicenç entenem el projecte de TUtopia com l’acompanyanament 
dels alumnes en el camí que va des del silenci i la sensibilitat fi ns a la interioritat 
i l’espiritualitat. La fi nalitat és que arribin a plantejar-se la pregunta del sentit de 
la seva vida i, així, construir un itinerari personal que els porti a tenir vides plenes.

● Oratòria
L’oratòria és una activitat complementària que ajuda a millorar l’expressió 
oral de l’alumnat, fent que siguin capaços de fer exposicions davant dels 
companys. A través d’aquesta activitat treballem les habilitats necessàries 
per desenvolupar un bon discurs oral, com la riquesa lèxica, la planifi cació, la 
dicció, la cohesió, el llenguatge no verbal, etc. A més, també ajudem a afrontar 
la por a parlar en públic i a superar-la.

● Robòtica
Amb l’activitat de robòtica exposem els alumnes a tecnologies que ajuden a 
desenvolupar les capacitats per a la solució de problemes. Apostem per un 
aprenentatge que estimula el pensament lògic a partir de la programació i de 
projectes de robòtica amb Micro:bit. Alhora potenciem la creativitat a partir 
del disseny i la impressió 3D.
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