
Donem resposta als reptes del món actual

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

● TUtopia (I3-I4-I5)
Treballem la interioritat per tal que els nens i nenes descobreixin la seva mirada interior a 
partir de la trobada d’un espai per a la relaxació, la reflexió i la celebració. Per aconseguir-
ho, els proposem un conjunt d’activitats adaptades a la seva edat a partir de rutines i espais 
de treball personal i grupal.

● LideratgeS: LeaderInMe (LEM) (I3-I4-I5)
A l’educació infantil introduïm els nens i nenes en el programa escolar LeaderInMe (LEM), 
que tindrà continuïtat a primària i secundària. LeaderInMe té com a objectiu que els infants 
interioritzin una sèrie d’hàbits perquè esdevinguin persones responsables de les seves 
accions i actituds, conscients dels seus talents i emocions i els dels altres. 
A partir d’activitats adaptades a la seva edat, els nens i nenes d’educació infantil es 
familiaritzen amb els 7 Hàbits a través dels personatges de La colla dels 7 roures i de contes. 

● Oratòria (I3-I4-I5)
L’activitat d’oratòria a l’etapa d’educació infantil té com a objectiu estimular l’expressió i 
la comprensió oral dels infants amb l’adquisició de vocabulari, la millora de la dicció o el 
desenvolupament de la capacitat d’escoltar.
D’aquesta manera, i mitjançant diferents propostes, fomentem la comunicació oral perquè 
nens i nenes puguin expressar amb fluïdesa i adequació les seves idees, emocions i sentiments.

● Art i tecnologia: artTIC (I3-I4-I5)
Amb aquesta proposta fusionem la creativitat amb la competència digital i obrim nous camins 
a l’expressió. Mitjançant activitats de pensament computacional a educació infantil i de la 
robòtica educativa, els alumnes s’introdueixen progressivament en el món de la tecnologia. 
Alhora, amb diferents tècniques artístiques, els nens i nenes poden expressar-se mentre 
fomentem la seva creativitat.

● Escacs educatius: eskcmat (I3-I4-I5) 
El joc d’escacs es converteix en una poderosa eina d’aprenentatge a FEDAC Sant Andreu. 
Des d’educació infantil, introduïm els nens i nenes en aquest joc, que els ajuda a exercitar la 
memòria visual, a prendre decisions, a aprendre dels propis errors, a treballar la capacitat de 
concentració, a posar en pràctica conceptes matemàtics, a millorar la creativitat i l’orientació 
espacial, a potenciar la convivència i, fins i tot, a millorar les habilitats lectores i lingüístiques.
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