
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Amílcar impartim cada dia una hora addicional 
de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora, que 
a educació secundària (ESO) dediquem a les activitats complementàries següents:

● LideratgeS:LeaderInMe (LEM)(S1,S3)
LeaderInMe (LEM) és un programa escolar per al desenvolupant de les habilitats de 
lideratge personal, basat en els Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Stephen 
Covey. LeaderInMe permet als nois i noies connectar amb els seus talents i fortaleses 
personals, i desenvolupar la intel·ligència emocional i habilitats tan importants com 
la proactivitat, la responsabilitat o el saber-se organitzar de forma autònoma i 
efectiva, entre d’altres.

● CAMBRIGDE (S2,S4)
Donem la possibilitat als alumnes de presentar-se als exàmens oficials d’anglès 
de Cambridge mitjançant la preparació a l’escola d’aquestes proves. Treballem a 
classe amb proves oficials reals que permeten millorar el nivell d’anglès a partir 
del desenvolupament de les quatre destreses comunicatives: comprensió escrita, 
comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

● ORATÒRIA (ESO)
L’oratòria planteja als alumnes el repte d’expressar-se oralment  amb la finalitat 
d’explicar, persuadir o argumentar. Així, treballem a l’aula les habilitats i les tècniques 
que permeten elaborar un discurs efectiu i precís en funció del context i els objectius 
de cada comunicació, com són el plantejament, la dicció, la cohesió, el vocabulari 
o el llenguatge no verbal. Al mateix temps, l’activitat permet desenvolupar el sentit 
crític a partir del treball de l’autoavaluació i l’autoexigència. A S2 i S3 l’Oratòria es 
treballa amb llengua anglesa.

● IC3 (S3)
Aquesta activitat té com a finalitat augmentar les destreses digitals dels alumnes a 
partir del treball de les eines de Google i de programes informàtics com fulls de càlcul, 
processadors de textos o presentacions. També aprenen la importància de navegar per 
internet d’una forma segura.

● APRENEM A CONVIURE (S4)
Aprenem a conviure és una activitat complementària a la qual es treballa el respecte, 
la confiança, la bona educació i, en definitiva, tots els valors i aspectes que la persona 
ha de tenir per a  una bona convivència dins la nostra societat. 

● ORIENTACIÓ (S4)
Orientem els nois i noies davant les diferents possibilitats de tria un cop acabin l’ESO: 
batxillerat, cicles formatius o món laboral. Treballem l’activitat de manera grupal i 
individualment a partir dels interessos personals i talents de cada alumne. 
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