
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 i per a tots els alumnes. 
Es tracta de l’anomenada sisena hora, que a l’etapa d’educació primària 
dediquem a les activitats complementàries següents:

● LideratgeS: LeaderInMe (LEM) (Primària)
Els alumnes de primària participen en el projecte LeaderInMe (LEM), emmarcat 
dins del pla d’innovació educativa #avuixdemà2024 de la FEDAC. 

Basat en Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Stephen Covey, els 
alumnes inicien un camí  cap al descobriment de si mateixos i del líder interior 
que tots tenim. A partir d’activitats adaptades a la seva edat, LeaderInMe 
ofereix als alumnes un conjunt de principis, hàbits i pràctiques d’intel·ligència 
emocional que els permetran desenvolupar la proactivitat, la responsabilitat, 
l’establiment de prioritats o el treball en equip, entre d’altres.

● TUtopia (Primària)
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.

A TUtopia acompanyem els nens i nenes en el seu creixement personal tot 
oferint-los eines i estratègies per al seu desenvolupament integral i el cultiu 
del món interior. El treball de les emocions, l’autoconeixement i el lligam amb 
els altres són aspectes claus de les dinàmiques d’interioritat que fem a l’aula i 
a l’espai Emmaús de l’escola.

● Oratòria (P1-P2-P3)
Oratòria és una complementària que recull moltes activitats diferents i que 
permet un treball multidisciplinar. L’objectiu fonamental és millorar l’expressió 
oral de l’alumnat, de manera que siguin capaços de fer bones exposicions orals 
davant dels companys.

Per aconseguir-ho, tenim en compte tots els aspectes que intervenen en un bon 
discurs oral: la planifi cació, la dicció, l’adequació del contingut, el vocabulari, el 
llenguatge corporal... Al mateix temps, l’activitat d’oratòria ajuda a desenvolupar 
el sentit crític a partir del treball de l’autoavaluació i l’autoexigència.

● artTIC (Primària)
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. 
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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 analògic i art digital. D’aquesta manera, l’alumnat anirà avançant en la 
presa de decisions, en la resolució de problemes, el treball en equip... i donarà 
resposta als seus propis projectes, creacions i invencions.

● Let’s Play (P1-P2-P3)
Let’s Play és una activitat complementària per als tres primers cursos de 
primària fonamentada en l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir 
d’activitats lúdiques. Els alumnes participen en jocs, lectures, exposicions i 
activitats diverses on l’anglès és la llengua vehicular. 

● Oratòria en anglès (P4-P5-P6)
Els alumnes de quart, cinquè i sisè de primària participen en l’activitat d’oratòria 
en anglès. L’objectiu és que progressin en l’expressió i comunicació en llengua 
anglesa preparant i participant en exposicions orals, presentacions personals, 
lectures en veu alta, vídeos i treballs digitals, situacions de joc simbòlic, etc.

● Sport Games (P4-P5-P6)
Practiquem diferents esports i tècniques esportives utilitzant l’anglès com a 
llengua vehicular de l’activitat. D’aquesta manera potenciem l’aprenentatge 
de l’anglès aprofi tant l’ambient distès i la part lúdica dels esports.
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