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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE FEDAC VIC

Com a escola concertada, a FEDAC Vic impartim cada dia una hora addicional
de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora,
que a educació primària dediquem a les activitats complementàries següents:
● Emprenedoria
Els alumnes viuen en primera persona l’experiència de ser emprenedors i posen en pràctica totes aquelles competències que els permeten transformar
les seves idees en projectes reals a través de la creació de cooperatives. És a
través d’aquest projecte que fomentem competències, valors i actituds com
els d’autonomia, iniciativa personal, creativitat, superació personal, planiﬁcació, organització, presa de decisions o treball en equip.
● LideratgeS (LeaderInMe)
Potenciem i ajudem a desplegar el lideratge personal de cada infant, de manera que connecti amb els seus propis talents i desenvolupi una veu pròpia.
Per aconseguir-ho, integrem en l’experiència curricular la cultura LeaderInMe
(LEM), un model innovador a nivell escolar amb el qual treballem amb els
nens i nenes la importància de la proactivitat, la responsabilitat personal i
saber-se organitzar de forma autònoma i efectiva per tal de tenir en compte
allò que és important i prioritari a la vida.
● Escacs
Els escacs es converteixen en una poderosa eina d’aprenentatge a la nostra
escola, ja que ajuden a treballar la memòria visual i la concentració, a prendre
decisions i aprendre dels propis errors. Així mateix, el joc d’escacs permet
posar en pràctica conceptes matemàtics, millorar la creativitat i l’orientació
espacial, potenciar la convivència i, ﬁns i tot, permet practicar les habilitats
lectores i lingüístiques.
● Immersió lingüística en anglès
A partir de 3r de primària, impartim diverses àrees de coneixement o continguts acadèmics en anglès seguint la metodologia AICLE (Aprenentatge
Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), amb l’objectiu de potenciar
la llengua anglesa com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Complementem
també la immersió lingüística en anglès amb el projecte “Enjoy it”, en el qual
els nens i nenes fan ús de l’anglès de forma signiﬁcativa a través de cançons,
jocs i contes.
● Clica’t
A Clica’t els alumnes s’introdueixen en l’ordinador Chromebook i en les eines
de l’entorn G Suite (Google for Education). Així, aprenen a crear documents,
presentacions, fulls de càlcul, sites… i tot allò que l’entorn els hi ofereix. A
partir de 3r de primària, tots els alumnes de l’escola disposen d’un ordinador
Chromebook d’ús individual.
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● Robòtica
Endinsem l’alumnat en el món de la programació i la tecnologia al llarg de
tota l’etapa de primària per tal de desenvolupar competències com la planiﬁcació, la seqüenciació o detecció d’errors, a través del treball cooperatiu.
● Educació emocional
Amb l’objectiu de cohesionar el grup i fer un acompanyament emocional als
alumnes proposem dinàmiques de grup i activitats de reﬂexió que afavoreixen el reconeixement de les emocions i els sentiments propis i dels altres,
a expressar-los i a treballar en grup.
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