
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 les 
etapes d’educació infantil i primària dediquem a les activitats complementàries següents:

● artTIC

artTIC és una activitat que uneix art, tecnologia i expressió. 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.

Alhora, i mitjançant diferents tècniques artístiques, els alumnes poden expressar el
que porten a dins i arribar més enllà amb la combinació d’art analògic i art digital.

La metodologia tinkering (aprendre fent) ens permet manipular, experimentar, crear,
equivocar-se... i tornar a començar. Tot això en un ambient lúdic i col·laboratiu.

● LEM

El projecte Líder en Mi (LEM) s’emmarca en el pla d’innovació educativa
#avuixdemà2024 de la FEDAC. És un programa escolar internacional de lideratge
personal dut a terme de la mà de Franklin Covey i basat en 7 Hàbits per esdevenir una
persona responsable i efectiva.

A  Líder en Mi  els alumnes inicien un camí per treballar l’efectivitat i el lideratge
personals a partir d’activitats adaptades a la seva edat i que els ofereixen principis i
conductes,  així com pràctiques d’intel·ligència emocional i atenció plena.

Des de ben petits els nostres alumnes s’endinsen en la descoberta dels 7 Hàbits per
aprendre a liderar-se ells mateixos. La proposta educativa  de Líder en Mi a totes les
etapes  està pensada per treballar-se de manera transversal, integrada en les diferents
àrees del currículum i amb la possibilitat de relacionar-se als projectes que portem a
terme a cada curs

● ESKCMAT

El joc d’escacs es converteix en una poderosa eina d’aprenentatge. L’activitat d’escacs
Eskcmat ajuda els alumnes a exercitar la memòria visual, prendre decisions i aprendre
dels  propis errors, treballar la capacitat de concentració, posar en pràctica conceptes
matemàtics, millorar la creativitat i l’orientació espacial, potenciar la convivència i, fins
i tot, millorar les habilitats lectores i lingüístiques.

● ORATÒRIA

Amb aquesta complementària treballem l’oratòria com una activitat lúdica que aporta
grans beneficis als nens i nenes: els ajuda a estimular la creativitat, a vèncer la timidesa
i a controlar les emocions.

Les activitats proposades constitueixen una feina en equip que afavoreix l’exercitació
de la memòria i el treball de l’expressió oral i corporal i ajuda a  posar-se davant d’un
públic, entre d’altres aspectes importants per aconseguir una competència global
dels infants.
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● EMMAÚS

Treballem la interioritat per tal que els nostres alumnes descobreixin i treballin la 
seva mirada interior des de la relaxació, la reflexió i la celebració. Realitzem rutines i 
afavorim que les  propostes es duguin a terme tant de manera personal com grupal.

Trobar un espai de reflexió, relaxació i celebració que afavoreix el diàleg interior permet 
treballar l’essència personal i el sentit de la vida, donar-li valor i establir relacions 
constructives amb els companys i l’entorn.
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