
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Prats impartim cada dia una hora addi-
cional de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sise-
na hora, que dediquem a les activitats complementàries següents:

● Lideratge personal: LeaderInMe (LEM)
Potenciem i ajudem a desplegar el lideratge personal de cada alumne, de ma-
nera 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 que ens permet treballar amb els 
nens i nenes la importància de la proactivitat, la responsabilitat personal i sa-
ber-se organitzar de forma autònoma i efectiva per tal de tenir en compte allò 
que és important i prioritari a la seva vida.

● Interioritat: TUtopia/Emmaús
A TUtopia acompanyem els nens i les nenes en el seu creixement personal 
tot oferint-los eines i estratègies per al seu desenvolupament integral. Des 
d’un enfocament interdisciplinari i transversal, treballem les emocions, l’au-
toconeixement i el lligam amb els altres a través de diferents dinàmiques que 
realitzem en el dia a dia i a l’espai Emmaús de l’escola. L’objectiu és desenvo-
lupar la intel·ligència espiritual tot connectant amb l’essència de cada vivèn-
cia i experiència.

● Escacs
Introduïm els escacs des d’Infantil-5 (I5) amb la finalitat de desenvolupar el 
pensament creatiu, la planificació, l’anticipació i el pensament crític. El joc 
dels escacs és una oportunitat per millorar la concentració, la memòria i el 
raonament logicomatemàtic, mentre es treballen els valors i les habilitats so-
cials.

● artTIC (robòtica, llenguatge de programació i creativitat)
A artTIC fusionem la creativitat amb la competència digital. Mitjançant la robò-
tica educativa i el llenguatge de programació, estimulem en els nens i nenes di-
ferents processos mentals i habilitats, així com noves maneres d’expressar-se i 
comunicar-se a través de l’art aplicat al disseny i la creació de tecnologies i in-
vents. Alhora, artTIC permet millorar la capacitat de concentració i atenció, l’or-
ganització i la comprensió, la capacitat lògica i de càlcul, l’autonomia i l’interès 
per l’experimentació i l’aprenentatge...

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
DE FEDAC PRATS

PRATS



Donem resposta als reptes del món actual

● Oratòria
Afavorim el desenvolupament de la competència oral en les diferents llen-
gües que treballem a l’escola: català, castellà i anglès. Adaptant-nos a cada 
etapa i nivell educatiu, proposem a l’aula un ampli ventall de dinàmiques amb 
les seves tècniques per afavorir l’expressió oral i superar la por a parlar en 
públic: narracions de contes, representacions amb titelles, obres de teatre, 
conferències, exposicions, discursos...

● Tallers d’anglès (Play in English)
Des de ben petits, donem l’oportunitat als infants de descobrir la llengua an-
glesa oral a través de jocs, cançons, contes, representacions… Com a centre 
formador que som, a partir de 4t de primària (P4) preparem l’alumnat per 
presentar-se als exàmens oficials d’anglès de Cambridge.
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