
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 primària dediquem a les activitats complemen-
tàries 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 prò-
pia. Per aconseguir-ho, integrem en l’experiència curricular la cultura Leade-
rInMe (LEM), un model innovador a nivell escolar amb el qual treballem amb 
els nens i nenes 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’acompanyana-
ment dels alumnes en el camí que va des del silenci i la sensibilitat fins a la 
interioritat i l’espiritualitat. La finalitat 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.

● Escacs
Lluny de ser només un joc d’estratègia, els escacs prenen una nova dimensió i 
es transformen en un fantàstic aliat en la formació global del nostre alumnat. 
Els escacs ajuden els alumnes a exercitar la memòria visual i la concentració, 
prendre decisions, aprendre dels propis errors, posar en pràctica conceptes 
matemàtics i millorar la creativitat i l’orientació espacial. Alhora, els escacs 
esdevenen una eina d’aprenentatge magnífica per potenciar la convivència i 
el respecte cap els companys i les seves habilitats a través de l’acceptació de 
les normes i les pròpies capacitats.

● 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 planificació, la dicció, la cohesió, el 
llenguatge no verbal, etc. A més, també ajudem a afrontar la por a parlar en pú-
blic i a superar-la.
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● artTIC
Amb aquesta proposta fusionem l’art amb la competència digital i obrim 
nous camins a l’expressió. Mitjançant la robòtica educativa i el llenguatge de 
programació, els alumnes s’introdueixen en la tecnologia; alhora, l’aplicació 
de diferents tècniques artístiques permet que expressin el que porten a dins i 
arribin més enllà com a dissenyadors i creadors de tecnologies. Així, i a través 
d’un aprenentatge col·laboratiu i innovador, fomentem la competència dels 
nens i nenes per dissenyar i resoldre els seus propis projectes en un món cada 
vegada més tecnològic
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