
Donem resposta als reptes del món actual

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

● artTIC

A través d’aquesta activitat, oferim una introducció a la metodologia Tinkering, que 
continuarem desenvolupant a primària. El Tinkering és una metodologia basada 
en una combinació de ciència, tecnologia i art, que parteix de la teoria que els 
nens i nenes construeixen el seu propi aprenentatge a partir de la manipulació i la 
construcció d’artefactes amb materials quotidians.

● Speaking time

Aquesta activitat té com a objectiu oferir una introducció a la llengua anglesa a través 
de l’oralitat. A l’etapa d’educació infantil, treballem la comprensió i l’expressió oral  
en llengua anglesa a través de jocs, cançons i activitats vivencials. 

● LeaderInMe (LEM)

Introduïm els infants en el descobriment dels seus talents i fortaleses amb el projecte 
LeaderInMe (LEM). Amb contes i activitats engrescadores i pensades per a la seva edat, 
els nens i les nenes d’educació infantil comencen a conèixer-se a si mateixos i a prendre 
consciència de la importància de ser proactius i responsables de les seves accions.

● Emmaús

Amb aquesta activitat complementària treballem la interioritat i el fet religiós 
des d’una nova perspectiva, amb un llenguatge renovat, actualitzat i significatiu  
per als nens i nenes, que estimula també el diàleg i la creativitat.

● Taller d’expressió (I3 i I4)

Expressar-nos, amb tots els llenguatges possibles, és essencial per al desenvolupament 
de l’aprenentatge autònom de les persones. En aquesta activitat treballem l’expressió 
oral, artística, musical, corporal… entre d’altres.

● Escacs (I5)

Oferim una introducció al joc dels escacs a través d’activitats lúdiques perquè els 
infants es familiaritzin amb l’escaquer i les peces. Amb jocs, cançons i contes, els 
nens i nenes comencen a conèixer els escacs mentre desenvolupen l’atenció, el 
lèxic, la comprensió, l’expressió, la imaginació i les habilitats psicomotrius. Aquesta 
activitat complementària tindrà continuïtat a l’etapa de primària.
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