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   ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
 

 

 

Com a escola concertada, a FEDAC Salt impartim cada dia una hora addicional 
de treball educatiu dins l’horari escolar. Si sumem totes les hores 

complementàries que fa un alumne al nostre centre des d’I3 fins a S4, els 

estudiants de FEDAC Salt augmenten la seva instrucció en l’equivalent a dos cursos 
lectius.  

En l’anomenada sisena hora, proposem les activitats complementàries 

següents: 

 

 

● Lideratges (LeaderInMe – LEM) 

 

Els alumnes de la nostra escola seran els líders 
del demà. Per això vetllem per la seva 

preparació i són els protagonistes del 

projecte LeaderInMe (LEM). 

Aquesta activitat complementària ens permet 

potenciar els talents personals de cada alumne 
i desenvolupar el respecte cap a les habilitats 

i les capacitats dels altres. A més, els nens i 

nenes aprenen a ser responsables de les seves 

decisions i a relacionar-se empàticament amb 

els companys i l’entorn. 

A partir d’activitats adaptades a les diferents 

edats, els nens i nenes s’inicien en el “Leader 
in Me” per treballar els principis de l’efectivitat 

i el lideratge personal. Pas a pas, aniran 

desenvolupant hàbits i competències que els 

portaran a saber prendre bones decisions al 

llarg de tota la vida. 
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● TUtopia / Interioritat 

 

La TUtopia és la base de la nostra proposta pedagògica. Acompanyem els 

nostres alumnes en el seu camí cap a la descoberta del seu jo interior i de la 

seva espiritualitat sense renunciar al contacte amb l’entorn. 

En aquesta activitat complementària, oferim tècniques, temps i espai perquè 
els nois i noies puguin desenvolupar la seva intel·ligència espiritual. Per fer- 

ho, plantegem projectes i propostes que s’arrelen en la realitat que ens envol- 

ta i ens animen a millorar-la. D’aquesta manera, ajudem els alumnes a tenir 

una visió crítica de la societat per fer-la més solidària i més justa. 

L’objectiu és potenciar la sensibilitat interior del nostre alumnat perquè, a 

través del silenci, la reflexió i tècniques d’interioritat, arribin a plantejar-se 

les grans preguntes sobre el sentit de la vida i així construir un itinerari 
personal que els porti a tenir una vida plena. 

    

 

 

● 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. 

Aquest joc ajuda els alumnes a exercitar la 
memòria visual, a prendre decisions i a aprendre 

dels propis errors. Treballem la capacitat de 

concentració, posem en pràctica conceptes 

matemàtics, millorem la creativitat i l’orientació 

espacial... Mitjançant l’acceptació de les normes 

i de les pròpies capacitats, potenciem la 

convivència i el respecte cap els companys i les 

seves habilitats. 
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● Robòtica i STEAM 

 

Amb aquesta proposta fusionem la creativitat amb la competència digital i obrim 

nous camins a l’expressió. Treballem per aconseguir que els nostres alumnes, a 

través d’un aprenentatge col·laboratiu i innovador, siguin competents per 
dissenyar i resoldre els seus propis projectes en un món cada vegada més 

tecnològic. 

Mitjançant la robòtica educativa i el 

llenguatge de programació, els alumnes 

s’introdueixen en la tecnologia i es 

converteixen en dissenyadors i creadors de 

tecnologies. Alhora, amb diferents tècniques 

artístiques, els alumnes podran expressar el 
que porten a dins i arribar més enllà amb la 

combinació d’art, tecnologia i expressió.  

 

● Oratòria 

 

L’Oratòria és una complementària que recull 
moltes activitats diferents i que per- met un 

treball multidisciplinar. L’objectiu fonamental és 

millorar l’expressió oral de l’alumnat, fent que 

siguin capaços de fer exposicions davant d’altres 

persones. 

Vocabulari, planificació, dicció, adequació del 

contingut... hi ha molts aspectes que cal tenir 

en compte. Al mateix temps, l’activitat ens 

permet ser crítics amb la nostra tasca, treballant 

l’autoavaluació i l’autoexigència. 

Teatre, presentacions de projectes personals, 
programes de ràdio, lectures en veu alta, 

vídeos i treballs digitals, situacions i joc  

simbòlic, reportatges i revista digital... les 

possibilitats de l’oratòria són múltiples. 

La finalitat última de la oratòria és que la llengua sigui un vehicle de comunicació 
efectiva. A FEDAC Salt, volem que les llengües estiguin ben vives!  
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