
Donem resposta als reptes del món actual

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

● Escacs
El joc d’escacs es converteix en una poderosa eina d’aprenentatge. Aquest 
joc ajuda els alumnes des d’Infantil-3 a 6è de primària a exercitar la memòria 
visual, prendre decisions i aprendre dels propis errors, treballar la capacitat 
de concentració, posar en pràctica conceptes matemàtics, millorar la crea-
tivitat i l’orientació espacial, potenciar la convivència i, fi ns i tot, millorar les 
habilitats lectores i lingüístiques.

● ArtTIC
Fusionem la creativitat amb la competència digital 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. Mitjançant la robòtica educativa i el llenguatge de 
programació, els nens i les nenes de primària s’introdueix en la tecnologia i es 
converteixen en dissenyadors i creadors de tecnologies. D’aquesta manera, 
aprenen a resoldre problemes, a treballar en equip i a donar resposta als seus 
propis projectes, creacions i invencions. 

● Underground
Presentem als nens i nenes diverses activitats i propostes educatives en llen-
gua anglesa per treballar la competència oral en aquest idioma (listening and 
speaking). També participem a diferents concursos i programes escolars eu-
ropeus on l’anglès esdevé la llengua de comunicació entre els alumnes de 
diferents països.

● Natació
El medi aquàtic permet l’experimentació de noves sensacions, com la pressió 
que l’aigua exerceix sobre el cos, l’absència de gravetat i l’apnea. La natació 
afavoreix la coordinació, l’equilibri i la resistència física, i ajuda a incrementar 
la força i a millorar el coneixement de l’espai.

● Oratòria
Treballem l’aprenentatge i el domini de l’oratòria entesa com l’art de parlar i 
convèncer. Per tant, l’objectiu d’aquesta activitat és formar l’alumnat en l’ad-
quisició de les habilitats necessàries per elaborar discursos, expressar-se en 
públic i avaluar intervencions orals. Els nens i les nenes coneixeran i aplicaran 
els diferents recursos retòrics que permeten produir i pronunciar discursos 
amb criteris de qualitat, tant en el contingut com en la forma, a través del tre-
ball de contes i cançons, la reproducció de titelles i obres de teatre, la lectura 
en veu alta, etc.
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● TUtopia
Oferim tècniques, temps i espais perquè els nens i nenes puguin desenvolu-
par-se i contactar amb la sensibilitat interior a través del silenci, la refl exió i les 
pràctiques d’interioritat. D’aquesta manera, els acompanyem en el camí cap 
a la descoberta del seu jo interior i de la seva espiritualitat sense renunciar al 
contacte amb l’entorn i a desenvolupar una visió crítica de la societat com a 
base per a la construcció d’un itinerari personal que els porti a una vida plena.
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