
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Guissona impartim cada dia una hora 
addicional de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomena-
da sisena hora, que a l’etapa d’educació primària dediquem a les activitats 
complementàries següents:

● Tu sí que vals (P1, P2 i P3)
En aquesta activitat potenciem, treballem i incentivem els talents dels alum-
nes i els ajudem a la descoberta de la pròpia personalitat. Cada nen i nena 
pren consciència de les seves preferències i habilitats i, a través de diferents 
activitats, pot desenvolupar les seves fortaleses i talents, i treballar també els 
punts febles per millorar-los.

● Escacs (P1, P2 i P3)
Els escacs no només són un complement perfecte per potenciar i reforçar 
l’àrea de matemàtiques, sinó que també esdevenen un escenari ideal per 
contribuir a la construcció del món interior dels infants. Treballem els escacs 
a partir de les intel·ligències múltiples, fet que dona als alumnes més oportu-
nitats per comprendre el joc i els valors que aquest transmet. Així, els nens i 
nenes desenvolupen també el pensament creatiu, habilitats socials i principis. 

● Lideratge personal: LeaderInMe (P1, P3 i P5)
A LeaderInMe (LEM) potenciem i ajudem a desplegar el lideratge personal de 
cada alumne, de manera que connecti amb els seus propis talents i desen-
volupi una veu pròpia. Per aconseguir-ho, treballem amb els nens i nenes la 
importància de la proactivitat, la responsabilitat personal i de saber-se orga-
nitzar de forma autònoma i efectiva per tal de poder tenir en compte allò que 
és important i prioritari a la vida.

● Taller digital, robòtica i programació (P2, P4 i P6)
En el taller digital, els nens i les nenes aprofundeixen els seus coneixements 
de les eines de l’entorn G Suite (Google for Education,) que ja treballen nor-
malment a l’aula amb els dispositius Chromebook, i també descobreixen i 
practiquen habilitats digitals amb diferents apps. 

En el taller de robòtica i programació, els nens i nenes s’inicien i experimenten 
en el món dels robots i el seu funcionament. Per això, treballen amb les Bee-
Bot, els Pro-Bot, els EV3, LEGO WeDo i diversos programes de programació 
a través de l’ordinador.
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● Oratòria (P1, P2, P5 i P6)
En aquesta activitat complementària ens centrem a desenvolupar les habi-
litats que permeten elaborar un discurs oral efectiu i precís. Així, treballem 
amb els alumnes diferents elements relacionats amb l’expressió oral, com són 
el plantejament de les idees, la dicció, la cohesió del discurs o el llenguatge 
no verbal, entre d’altres.

L’objectiu és que els alumnes dominin les claus d’una bona comunicació oral, 
ja que, en un món tan interconnectat com l’actual, cada cop és més necessari 
dominar l’expressió oral amb la fi nalitat d’explicar, persuadir o argumentar, ja 
sigui compartint el mateix espai físic amb l’interlocutor o a través d’una pantalla.

● Storytelling
En aquesta activitat treballem la llengua anglesa tot creant històries. També 
escenifi quem les històries de manera col·lectiva i amb suports visuals. L’ob-
jectiu és que els nens i nenes més grans siguin capaços de reproduir els con-
tes i emprar el suport visual d’una manera autònoma per explicar-los als seus 
companys més petits. 

● Projecte periodístic: FEDAC News (P4, P5 i P6)
En aquesta activitat complementària, els alumnes de 4t, 5è i 6è es conver-
teixen en periodistes que expliquen els fets que ocorren a l’escola: són els en-
carregats de recollir la informació, enregistrar les imatges i editar una notícia 
o reportatge que ells mateixos presenten. Les famílies reben cada setmana 
les notícies de FEDAC News. 

● Contelàndia (P3 i P4)
Els alumnes de 3r i 4t de primària es converteixen en padrins lectors de dos 
alumnes d’educació infantil. Cada quinze dies es troben a la biblioteca amb els 
més petits per explicar-los un conte i preparar una activitat. A través d’aquest 
treball cooperatiu, pretenem millorar i motivar el nivell lector dels alumnes, 
despertar el gust per la lectura i l’escolta, i establir relacions de coneixement 
mutu entre alumnes de diferents nivells. 
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