
Com a escola concertada, a FEDAC Manresa oferim una sèrie d’activitats 
complementàries per a tots els nens i nenes i dins de l’horari lectiu. Aquestes 
activitats reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes 
encara més competents globalment.

LEM
LeaderInMe (LEM) A l’educació infantil introduïm els nens i nenes en el 
programa escolar LeaderInMe (LEM), que tindrà continuïtat a primària. 
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 
adaptats 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. A 
infantil-3 (I3) i infantil-4 (I4) treballem també a partir de contes, com De què fa 
gust la lluna? o Tinc un volcà. A infantil-5 (I5) seguim treballant els 7 Hàbits 
amb els llibre Els 7 Hàbits dels nens feliços, de Sean Covey.

TUTOPIA
A través de l’activitat de TUtopia afrontem el repte de l’espiritualitat. A l’etapa 
d’educació infantil treballem especialment l’autoconeixement, les emocions i 
el lligam amb els altres a partir de dinàmiques i activitats que ens ajuden a 
cultivar el silenci i a connectar amb el jo interior i amb el món que ens 
envolta. Així, proposem experiències que creïn vincles entre els alumnes, les 
famílies i l’entorn, i que ens permeten treballar també els valors, la interioritat 
i el pensament crític. D’aquesta manera, ens proposem despertar el somni 
que tots tenim a dins per transformar el món en què vivim. A més realitzem 
mitja hora setmanal de TUtopia a l’espai Emmaús de l’escola. Aquí treballem 
la interioritat a partir de diferents tècniques que ens duen a connectar amb 
les quatre dimensions de la persona: cos, cor, cap i ànima. 

Escacs
Amb aquesta activitat introduïm els nens i nenes d’educació infantil en el joc 
dels escacs des d’una vessant lúdica i educativa. Els escacs ens ajuden a 
desenvolupar l’estratègia i les habilitats logicomatemàtiques en els més 
petits, afavoreixen el treball de concentració i les destreses de pensament, i 
també el desenvolupament d’habilitats relacionals. 



artTic
En aquesta activitat complementària acostem els infants a la tecnologia i al 
món de l’art. A través de suports tecnològics com les tauletes i d’aplicacions 
relacionades amb l’art i el desenvolupament de la creativitat, treballem amb 
els nens i nenes la llengua anglesa d’una manera lúdica i comunicativa, amb 
l’objectiu de familiaritzar-los amb el vocabulari, la fonètica i les estructures 
gramaticals. Així, a artTIC treballem els colors, les formes, els animals, etc. 
Paral·lelament, aquesta activitat complementària també ens permet 
desenvolupar la sensibilitat artística dels nens i nenes, i conèixer cada curs 
diferents estils, autors i les seves obres.

Oratòria
A l’activitat oratòria treballem l’anglès amb els nens i nenes d’educació 
infantil, centrant-nos sobretot a potenciar la comprensió i l’expressió oral en 
aquesta llengua. Per assolir-ho, utilitzem els contes i les històries en anglès 
com a fil conductor: així, expliquem contes, els representem en grup amb 
l’ajuda dels més menuts, fem titelles, màscares, jocs, etc. En aquesta 
activitat, treballem contes com The Very Hungry Caterpillar, Red Riding 
Hoody, The Three Little Pigs, Humpty Dumpty, etc. 


