
Donem resposta als reptes del món actual

Durant els quatre cursos de secundària, els nois i noies trien algunes matèries del currículum 
en funció dels seus interessos personals i dels seus projectes de futur. 
Actualment a FEDAC Sant Andreu impartim les matèries optatives següents:

● Alemany (1r, 2n, 3r i 4t)
Oferim als alumnes la possibilitat d’aprendre alemany al llarg de la secundària com a quarta 
llengua, juntament amb el català, el castellà i l’anglès. La possibilitat de cursar alemany com 
a segona llengua estrangera és una opció personal que plantegem als alumnes, fruit del 
diàleg entre cada estudiant, la família i l’equip tutorial de l’escola. Els nois i noies que trien 
aquesta matèria optativa estudien la llengua durant els quatre cursos de secundària, de 1r 
a 4t d’ESO.

● Suport al Pla lector (1r, 2n, 3r i 4t)
Fomentem la passió per la lectura a partir de propostes ben diversificades en català, castellà 
i anglès. Comptem amb el suport d’una plataforma digital amb centenars de títols. 

● Ludimat (1r i 2n)
En aquesta optativa treballem conceptes matemàtics de forma lúdica amb l’objectiu de 
reforçar-ne la comprensió i l’assoliment dels aprenentatges de la matèria. D’aquesta manera, 
Ludimat ajuda a preparar els alumnes per als cursos posteriors.

● Laboratori (1r, 2n i 3r)
Les assignatures de física, química i biologia tenen un suport en aquesta matèria optativa, 
que permet treballar el mètode científic, fer recerca i experimentar dins un laboratori.

● Taller STEAM (1r, 2n, 3r i 4t) 
A l’aula STEAM, treballem propostes de taller tecnològic, programació, robòtica i projectes 
amb impressora 3D.

● Expressió (1r)
Aquesta matèria optativa d’expressió escrita permet treballar amb els alumnes les habilitats 
d’escriptura, tenint cura tant d’allò que diem com de quina manera ho expressem.

● Oratòria (2n)
En aquesta matèria oferim eines als alumnes per desenvolupar la comunicació oral en 
diferents àmbits. Així, Oratòria complementa les habilitats d’escriptura desenvolupades en 
l’optativa d’Expressió de 1r curs.

● Emprenedoria (3r)
Treballem les habilitats necessàries per ser emprenedor/a a través de la matèria optativa 
d’Entrepreneurship, que a més impartim en anglès amb un professor nadiu.

● Cultura clàssica (3r)
Aquesta matèria té com a finalitat facilitar a l’alumnat una visió global de les civilitzacions 
grega i romana en els àmbits literari, artístic, històric, polític, etc.
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