
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 dediquem a les activitats complementàries següents:

● Lideratges: LeaderInMe (LEM)
Els nens i les nenes d’infantil s’inicien en el projecte LeaderInMe (LEM). A 
partir d’activitats i jocs adaptats a la seva edat, els infants comencen a fami-
liaritzar-se amb els principis de l’efectivitat i el lideratge personals, com són 
la responsabilitat, el respecte pels altres o la cooperació. Aquesta activitat 
complementària tindrà continuïtat a primària.

● Interioritat: TUtopia
El repte de l’espiritualitat per a les escoles FEDAC consisteix a acompanyar 
els nostres alumnes en el camí que va des del silenci i la sensibilitat fins a la 
interioritat i l’espiritualitat. El treball de les emocions, l’autoconeixement i el 
lligam amb els altres són aspectes clau de les dinàmiques d’aula que fem a 
TUtopia durant l’etapa d’infantil.

● Escacs
El joc dels escacs es converteix en una poderosa eina d’aprenentatge, també 
per als nens i les nenes d’infantil. Els escacs ens permeten treballar el voca-
bulari bàsic d’aquest joc, conèixer els noms de les peces i aprendre’n alguns 
moviments bàsics.

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

● artTIC
Amb aquesta proposta fusionem la creativitat amb la competència digital i 
obrim nous camins a l’expressió artística. L’objectiu és introduir la robòtica 
educativa, les tecnologies i la innovació tecnològica a través de l’art i d’una 
manera divertida perquè, des d’una edat molt primerenca, estimuli la creati-
vitat dels infants per crear els seus propis projectes, creacions i invencions.
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