
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Manresa 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 secundària 
obligatòria (ESO) dediquem a les activitats complementàries següents:

● LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
LeaderInMe (LEM) és un programa escolar basat en l’obra Els 7 Hàbits de la 
gent altament efectiva de Stephen Covey, que a les escoles FEDAC apliquem de 
forma transversal en totes les etapes. Amb aquesta activitat complementària ens 
proposem potenciar el lideratge interior i la responsabilitat personal dels nois i 
noies de secundària a través de l’aprenentatge d’una sèrie d’hàbits i estratègies 
que els duran cap a l’efectivitat i la presa de bones decisions, i que podran aplicar 
al llarg de la vida en tots els àmbits, tant el personal com l’acadèmic i professional.

● Projectes escolars europeus (eTwinning)
Aquesta activitat complementària permet als nois i noies de secundària 
desenvolupar diferents projectes amb escoles d’altres països d’Europa a través 
de la plataforma eTwinning. A més d’ampliar els coneixements i d’aproximar-se a 
altres cultures, els projectes escolars europeus faciliten la millora de les habilitats 
d’expressió i comprensió en llengua anglesa, ja que els alumnes utilitzen l’anglès 
en un context comunicatiu real per intercanviar amb els estudiants dels altres 
països experiències i coneixements mentre desenvolupen conjuntament un 
treball concret. 
En aquesta activitat es vinculen també els programes Erasmus i Erasmus+.

● artTIC: Imatge i programació
En aquesta complementària, desenvolupem projectes relacionats amb la 
programació i les arts gràfiques i audiovisuals. Així, els alumnes aprenen elements 
tècnics propis del cinema, la fotografia i la televisió, d’acord amb les tècniques i 
aplicacions informàtiques més actuals.
Es tracta d’una proposta transversal que es proposa potenciar les habilitats 
artístiques amb les exigències del món actual. Per aquest motiu, el domini de la 
informàtica com a instrument d’expressió a través de les noves tecnologies fan 
d’aquesta activitat un punt d’atracció per a l’alumnat, alhora que els potencia les 
seves habilitats més creatives.  
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