
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 primària dediquem a les activitats complementàries següents:

● LeaderInMe (de P1 a P6)
Els alumnes de primària participen en el projecte LeaderInMe (LEM), emmarcat 
dins del pla d’innovació educativa de la FEDAC. Basat en Els 7 Hàbits  
de les persones altament efectives de Stephen Covey, els alumnes inicien un camí 
cap al descobriment de si mateixos i del líder interior que tots tenim. 

A partir d’activitats adaptades a la seva edat, LeaderinMe (LEM) ofereix als alumnes 
l’aprenentatge d’un conjunt de principis, hàbits i pràctiques d’intel·ligència emocional 
que els permetran desenvolupar la proactivitat, la responsabilitat, l’establiment  
de prioritats o el treball en equip, entre d’altres.

● Speaking Time (de P1 a P6)
Aquest espai té com a objectiu millorar la competència oral en llengua anglesa  
dels alumnes, mentre prenen consciència de la importància de l’anglès com a idioma  
de comunicació mundial. 

● Escacs (de P1 a P6) 
Els escacs són una gimnàstica mental que ajuda els nens i nenes a desenvolupar 
l’atenció i habilitats socials, així com la capacitat de calcular. L’activitat d’escacs és 
una oportunitat per treballar els dos hemisferis cerebrals des del joc i la manipulació.

● Emmaús (de P1 a P6)
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.

● artTIC (de P1 a P4)
A artTIC posem en pràctica la metodologia Tinkering. Aquesta metodologia es basa 
en una combinació de ciència, tecnologia i art, i parteix de la teoria de l’aprenentatge 
segons la qual els alumnes construeixen el seu propi aprenentatge a través  
de la creació i la manipulació d’artefactes externs amb materials quotidians.

● Alemany (P5 i P6)
Impartim alemany com a segona llengua estrangera a 5è i 6è de primària. L’objectiu 
és l’adquisició d’una competència comunicativa bàsica en alemany des de totes les 
seves vessants: comprensió i expressió oral i reflexió sobre la llengua.
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