
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Monistrol impartim cada dia una hora ad-
dicional de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada si-
sena hora, que a educació infantil dediquem a les activitats complementàries 
següents:

● Lideratges: LeaderInMe (LEM)
Els nens i les nenes d’infantil s’inicien en el projecte LeaderInMe (LEM). A partir 
d’activitats i jocs adaptats a la seva edat, els infants comencen a familiaritzar-se 
amb els principis de l’efectivitat i el lideratge personals, com són la responsabi-
litat, el respecte pels altres o la cooperació. Aquesta activitat complementària 
tindrà continuïtat a primària.

● artTIC: robòtica / BeeBots
Fusionem la creativitat amb la competència digital per aconseguir que els nos-
tres alumnes, a través d’un aprenentatge col·laboratiu i innovador, siguin com-
petents per dissenyar i resoldre els seus propis projectes en un món cada vega-
da més tecnològic. Mitjançant les BeeBots treballem la robòtica educativa i el 
llenguatge de programació. D’aquesta manera, els nens i les nenes exerciten la 
creativitat per resoldre problemes, treballen en equip i donen resposta als seus 
propis projectes, creacions i invencions.

● 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 introduir els infants en l’ad-
quisició de les habilitats necessàries per expressar oralment les seves idees de 
forma convincent. A través de diferents propostes adaptades a la seva edat, com 
contes i cançons, representacions de titelles i d’obres de teatre, o lectures en veu 
alta, els infants coneixeran i aplicaran els diferents recursos retòrics per desen-
volupar la competència oral, tant en el contingut com en la forma.

● TUtopia
El repte de l’espiritualitat per a les escoles FEDAC consisteix a acompanyar els nos-
tres alumnes en el camí que va des del silenci i la sensibilitat fins a la interioritat. El 
treball de les emocions, l’autoconeixement i el lligam amb els altres són aspectes 
clau de les dinàmiques de TUtopia que fem a l’aula i a l’espai Emmaús de l’escola 
durant l’etapa d’infantil.

● Racons de llengua
Realitzem diferents racons de llengua per treballar la consciència fonològica, el traç 
de les lletres, el vocabulari específic de les estacions de l’any i la motricitat fina. Amb 
els racons, fomentem l’autonomia de l’alumne i el treball adaptatiu, ja que cada in-
fant avança i gaudeix de l’aprenentatge al seu propi ritme.
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