
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Monistrol 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 complemen-
tàries següents:

● Lideratges: LeaderInMe (LEM)
Els alumnes de 1r, 3r i 5è de primària participen en el projecte LeaderInMe 
(LEM), emmarcat dins del pla d’innovació educativa #avuixdemà2024 de la 
FEDAC. A LeaderInMe els alumnes inicien un camí per treballar l’efectivitat 
i el lideratge personals a través del programa Els 7 Hàbits de la gent alta-
ment efectiva, de Franklin Covey. A partir de propostes adaptades a l’edat 
dels alumnes, LeaderInMe guia els nens i les nenes cap a l’autoconeixement 
i la reflexió. D’aquesta manera,  els ajuda a desenvolupar principis, hàbits i 
competències que els portaran a prendre bones decisions, a ser responsables 
i a relacionar-se empàticament amb els companys i l’entorn.

● artTIC
A artTIC fusionem la competència artística 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 projec-
tes en un món cada vegada més tecnològic. Mitjançant totes les eines digitals 
que tenim a l’abast, els nens i nenes aprenen a ser competents digitalment 
mentre potencien la seva creativitat utilitzant moltes d’aquestes eines.

● Oratòria
Treballem l’aprenentatge i el domini de l’oratòria entesa, com l’art de parlar i 
convèncer. Els nens i les nenes coneixeran i aplicaran els diferents recursos 
retòrics que permeten produir i pronunciar un discurs oral amb criteris de 
qualitat, tant en el contingut com en la forma. Per aconseguir-ho, seqüenciem 
el treball d’oratòria combinant les tècniques d’expressió oral, el teatre i els mi-
tjans de comunicació. L’objectiu final d’aquesta activitat és formar l’alumnat 
en l’adquisició de les habilitats necessàries perquè siguin capaços d’elaborar 
un bon discurs, expressar-se en públic sense por i avaluar intervencions orals.

● 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 reflexió i les 
practiques 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 con-
tacte amb l’entorn i a desenvolupar una visió crítica de la societat. Pretenem que 
aquesta descoberta interior sigui la base per a la construcció d’un itinerari perso-
nal cap a una vida plena.
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● Robòtica (LEGO)
Mitjançant la robòtica educativa i el llenguatge de programació, els nens i les 
nenes de primària s’introdueixen en la tecnologia i es converteixen en dissenya-
dors i creadors de tecnologies. Així, aprenen a resoldre problemes, a treballar en 
equip i a donar resposta als seus propis projectes, creacions i invencions.
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