
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Ripollet impartim cada dia una hora addicional 
de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora, que a 
l’etapa d’educació infantil dediquem a les activitats complementàries següents:

● Robòtica

Dediquem aquesta activitat a la robòtica educativa i a introduir els nens i nenes en 
el llenguatge de programació, convertit en un recurs per a l’aprenentatge a l’aula 
que ajuda els infants a desenvolupar destreses i habilitats. Així, quan programen 
els robots per superar els reptes que se’ls plantegen, els alumnes imaginen, raonen, 
creen, col·laboren, comparteixen, innoven… i esdevenen els protagonistes actius del 
seu aprenentatge.

● Projecte d’Intel·ligència Emocional (PIE)

Mitjançant el desenvolupament emocional, els infants construeixen la seva identitat, 
autoestima, seguretat i confi ança en si mateixos i en l’entorn. Amb aquesta activitat 
d’educació emocional, ens plantegem que els nens i nenes prenguin consciència 
de les seves emocions, les sàpiguen regular, puguin ser autònoms emocionalment i 
adquireixin habilitats socioemocionals per tal que esdevinguin persones felices. 

● Escacs

Introduïm els infants en el joc dels escacs. Els escacs educatius són un magnífi c recurs  
d’aprenentatge que potencia en els alumnes el desenvolupament de les estructures 
cognitives, el raonament i el pensament logicomatemàtic, les habilitats lingüístiques i 
els hàbits de conducta, tot afavorint-ne el desenvolupament personal i social.

● Crea, imagina i juga

A l’etapa d’infantil és molt important fomentar la creativitat, jugar i fer volar la 
imaginació.  Amb aquesta activitat complementària ajudem els nens i nenes a millorar 
el vocabulari, la comprensió lingüística i especialment l’expressió a través de jocs i 
escenifi cacions a l’aula que també permeten desenvolupar la imaginació i la creativitat.

● Belluga’t

A Belluga’t ens centrem a desenvolupar al màxim les potencialitats psicomotrius dels 
nens i nenes, ja que els primers anys de vida i l’etapa d’educació infantil són un període 
vital en aquest sentit. L’objectiu és contribuir a l’assoliment del gran objectiu d’aquesta 
etapa educativa: el desenvolupament integral de la persona.
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