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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE FEDAC VIC

Com a escola concertada, a FEDAC Vic impartim una sèrie d’activitats complementàries dins de l’horari escolar. Aquestes activitats pròpies afavoreixen la
formació integral i competencial del nostre alumnat:
● Skills to Succeed
Amb la voluntat que els estudiants millorin el seu anglès en tots els nivells, els
formem en les habilitats que els ajudin en la seva preparació per als exàmens
de l’Escola Oﬁcial d’Idiomes (EOI).
● Gamificació matemàtica
Treballem les matemàtiques amb tècniques d’aprenentatge de caràcter lúdic
a través de la mecànica dels jocs. La ﬁnalitat és la millora dels resultats, ja sigui perquè la gamiﬁcació facilita la interiorització d’alguns conceptes com pel
fet que permet millorar les habilitats logicomatemàtiques.
● Lideratge personal (LeaderInMe)
El programa LeaderInMe (LEM) ajuda els alumnes a posar en pràctica la intel·ligència emocional i l’atenció plena tot proporcionant-los principis, conductes i eines per a la seva vida personal i acadèmica. És un model innovador i
integral que prepara als nois i noies per ser líders en el segle XXI mentre dona
valor a l’autonomia de cada alumne i els guia per aconseguir el seu màxim
potencial. Aquest projecte es basa en els principis i valors atemporals i universals dels 7 Hàbits de la gent altament efectiva, d’Stephen Covey.
● + Actius + Sans
L’activitat + actius + sans pretén fomentar, d’una forma lúdica i creativa, l’activitat física i la salut entre els adolescents. Al mateix temps, els dona a entendre la importància de tenir un estil de vida actiu. El treball es divideix en jocs
i esports cooperatius, jocs i esports alternatius, i educació física emocional. A
més, els alumnes de 4t d’ESO ajuden a organitzar el pati dinàmic els dimarts
i dijous, fent de responsables d’algunes activitats i zones.
● Complement d’excel·lència d’alemany, robòtica i art
Oferim l’oportunitat de gaudir i aprendre en un grau superior les disciplines
d’alemany, robòtica i art a aquells nois i noies de 1r a 4t d’ESO que reuneixen
un seguit de capacitats, habilitats i valors d’acord amb el nostre perﬁl d’alumnat FEDAC. Aquest complement d’excel·lència s’imparteix dins de l’horari escolar. FEDAC Vic és una escola pionera en aquesta iniciativa; el nostre objectiu és vetllar per una escola inclusiva que atengui tota la diversitat d’alumnat,
amb els seus talents i les seves intel·ligències múltiples.
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● 30’ de lectura
L’estona de lectura té per objectiu continuar amb la formació de bons lectors
i lectores que iniciem a les etapes d’educació infantil i primària. Es tracta que,
al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors
competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.
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