
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Guissona impartim matèries complemen-
tàries amb l’objectiu d’ampliar la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i 
de qualitat. Es completa el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant 
el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu. A l’etapa 
d’educació secundària duem a terme les següents activitats complementàries:

● Lideratge personal: LeaderInMe (S1, S3)
L’objectiu de la matèria complementària LeaderInMe (LEM) és donar estratè-
gies als alumnes a partir dels 7 Hàbits de la gent altament efectiva d’Stephen 
Covey perquè esdevinguin nois i noies transformadors, amb capacitat d’ac-
tuar i de generar canvis positius en la seva vida i en l’entorn.

Volem ajudar els adolescents a desenvolupar el sentit de la responsabili-
tat i una personalitat pròpia a través de l’aprenentatge d’uns principis claus 
d’efectivitat, que es poden aplicar a tots els aspectes de la vida quotidiana i 
que permeten obtenir millors resultats tant en la vida personal, com acadè-
mica i professional.

● Projecte Intercicles (S2, S4)
Aquesta activitat complementària es duu a terme amb grups mixtes de 2n i 4t 
de secundària amb l’objectiu de fomentar la interacció entre alumnes d’edats 
diferents, crear i millorar els vincles, i afavorir l’aprenentatge entre iguals. 

L’activitat es treballa a través de blocs temàtics trimestrals: el bloc d’arts escè-
niques, que potencia les habilitats comunicatives; el bloc d’educació emocional, 
que afavoreix el desenvolupament emocional com a complement indispensa-
ble del desenvolupament cognitiu; i el bloc d’anàlisi de textos audiovisuals en 
llengua anglesa, que reforça les competències orals en aquesta llengua. 
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Dins de l’etapa d’educació secundària, i en funció de interessos particulars de 
cada estudiant, els alumnes de FEDAC Guissona poden triar entre les següents 
matèries optatives per crear el seu propi itinerari formatiu:

● Projecte VIDA (S1)
El projecte Vida inclou una hora setmanal de ciències i una de projectes, en la 
qual es treballen part dels continguts de ciències d’una manera més experi-
mental. En total, doncs, són dues hores setmanals de ciències experimentals 
en què la cerca, la investigació, l’experimentació, el treball cooperatiu, el jardí 
sostenible i l’hort són els fi ls conductors per arribar a assolir els blocs del cu-
rrículum de ciències de la naturalesa de 1r d’ESO referents a la vida, els éssers 
vius i el mètode científi c.

● Francès (S2, S3 i S4)
Després que tots els alumnes hagin tingut un primer contacte amb la llengua 
francesa al 1r curs de secundària, aquells que ho desitgin poden triar francès 
com a matèria optativa en els altres cursos de secundària i assolir, així, un bon 
nivell d’aquest idioma com a segona llengua estrangera. 

● Robòtica (S2, S3 i S4)
Oferim robòtica com a matèria optativa a 2n, 3r i 4t de secundària. Al 1r curs 
de l’ESO tots els alumnes reben classes de robòtica en grups partits i cada 
quinze dies, amb l’objectiu que tots els nois i noies facin un tast d’aquesta 
matèria i puguin decidir quina optativa volen triar en els cursos successius. 
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