
FEDAC SANT ANDREU
Educació Primària 

Convivim i descobrim plegats 



La nostra escola forma part de la FEDAC. Som una
fundació educativa amb 25 escoles de Catalunya immerses
en un procés de transformació profunda. A les escoles
FEDAC treballem en xarxa per assolir un objectiu ambiciós,
però alhora il·lusionant i compromès: oferir una proposta
de valor al sistema educatiu de Catalunya a través del
projecte #avuixdemà.

FEDAC Sant Andreu ofereix la continuïtat per cursar
Batxillerat als centres FEDAC de Barcelona.

FEDAC Amilcar i FEDAC Horta
 



Gràcies a l'equip d'educadors de l'escola que compartim el
mateix propòsit, acollim els infants en un entorn proper i
familiar. Acompanyem les seves vivències i descobertes
estimulant el desig de preguntar-se i voler saber,
comprendre i compartir amb els altres; fent d'aquest
desig el motor de la motivació per a l'aprenentatge.



Treball sistemàtic

Treball globalitzat

Desdoblaments i codocències
per desenvolupar 
aprenentatges instrumentals.

Projectes d'aprenentatge
Servei.

Ambients d'aprenentatge 
a la Comunitat de Mitjans.

Treball per àmbits.

Utilitzem metodologies i organitzacions
diverses per donar resposta als interessos

i necessitats de cada infant.



TÀCtil

Idiomes +

Eines digitals integrades
amb cura en els processos
d'aprenentatge.

Iniciació 1x1 Chromebooks.
Robòtica educativa.

Llenguatge de programació. 

Referents  lingüístic d'anglès.

Les eines digitals, els idiomes, la creativitat  i la
comunicació són elements transversals d'una proposta

educativa que vol donar resposta als reptes del S.XXI

Auxiliar de conversa.
Arts & Crafts.

 Science.
Can you tell me?

Cambriidge exams.
Erasmus +



ArtTic 
Pensar amb les mans

Imagina, crea, experimenta,
comparteix,  comprova i
reflexiona...Accions integrades
a les propostes d'ArtTIC de la
nostra escola. 

El nostre compromís amb la transformació
social passa per la innovació educativa i
per  una proposta educativa singular

El projecte +ART a les escoles
FEDAC neix per fer dels

llenguatges un eix d’innovació
educativa i d’empoderament
personal. És per això que des

de l’escola treballem en l’art i el
paper que aquest juga en el dia

a dia dels nostres alumnes. 

Escacs educatius 
EduEskciMat, metodologia

Innovadora específica de les
Escoles FEDAC

Els escacs educatius son una
eina per millorar el
desenvolupament de les
habilitats de la funció executiva. 

Recerca feta en el marc Educaixa -2022
Oratòria

Molt més que parlar en
públic

Parlar, escoltar, expressar-se...
Tot per desenvolupar habilitats
comunicatives claus per fer-se

entendre i comunicar

https://www.instagram.com/mesartalesescoles/


TUtopia i Lideratge

La nostra fita és acompanyar als infants
en el procés d'autoconeixement oferint
eixes de lideratge personal i de cerca de
les Utopies personals. Una proposta
única  de les Escoles FEDAC.

Els infants necessiten un
acompanyament proper i espai per al

seu creixement i cerca dels seus
talents, això els permet construir les

seves biografies

Acompanyament en el creixement personal
Pla d'Acció tutorial
Implicació dels nens i nenes a la vida de l'escola
Gabinet psicopedagògic

-TUtopia
-Projecte LEM (Líder en Mi)



Proposar experiències educatives més enllà
de l'aula i en contextos reals vol ser el camí

per contextualitzar els aprenentatges de tots
els infants

Entorn
Les sortides culturals, sortides
a la natura, moments de
convivència,  formen part del
projecte educatiu de FEDAC
Sant Andreu. 



Família i Escola, fem COMUNITAT
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA
FEDAC Sant Andreu) és clau en la gestió

conjunta de projectes de l'escola en benefici
d'infants i joves

 
-Famílies delegades
-Gestió extraescolars de tarda
-Projectes Solidaris
-Gegants
-Accions solidàries
-Socialització de llibres (NeR)
-Projecte Com+par+tim



Horari d'Ed.Infantil  i
Primària

9 a 13 h i de 15 a 17 h

Coescolars i Extraescolars 
Activitats organitzades per l'escola i

l'AFA

Compromesos + enllà  
de l'horari escolar 

English with Kids & US
Robòtica
Manualitats
Escacs

Piscina
Multiesport

Dansa
Bàsquet

Futbol
Teatre 

Matiners: 8 a 9
 

Permanències: 17 a
18:15

 
Servei de migdia: 13 a 15 

amb cuina pròpia  
 

Casals i tallers 
Durant les vacances s'ofereixen activitats
de lleure.



Acompanyament emocional de l'alumnat. Som educadors XERPES!
LEM, programa escolar de lideratge personal Leader In Me
TUtopia, treball de la interioritat i autoconeixement
StopBullying, programa preventiu del bulling
Tutoria entre iguals (TEI)
Plans personals de millora i acompanyament tutorial
Gabinet psicopedagògic

Desenvolupament de la competència global des del treball
sistemàtic i transversal
Acompanyament personalitzat cap a l'èxit acadèmic i humà
Eduquem més enllà del currículum: robòtica, escacs, artTIC,
oratòria, Projectes STEAM
Fomentem el pensament científic i creatiu
Proposem un projecte que va de l'escola al món: Global
English, alemany, Junior Report, Projectes Erasmus+, Batxillerat
dual.

PER QUÈ SOM LA 
VOSTRA ESCOLA?

Alumnat impulsor de projectes d'escola
Promocionem temps i espais per a la participació de les famílies 
Educadors amb propòst compartit treballant en xarxa
Projectes amb universitats i entitats de Sant Andreu 

LIDERATGE

CULTURA 
PARTICIPATIVA

IMPACTE
EDUCATIU  

 



Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 

Ramon Batlle,41 08030 Barcelona   93 346 80 01


