
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Castellar impartim un conjunt d’activitats com-
plementàries dins de l’horari escolar i per a tots els alumnes amb l’objectiu d’ampliar 
la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i de qualitat. D’aquesta manera com-
pletem el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament 
de determinats aspectes del projecte educatiu.

● artTIC
Des de primer fi ns a sisè de primària, dediquem una hora setmanal a aquest taller 
que combina la robòtica i el desenvolupament de la creativitat a través del llenguat-
ge audiovisual i les eines digitals.

● Escacs i jocs d’estratègia
Tots els cursos, des de primer fi ns a sisè, fem una hora setmanal d’escacs educatius 
i jocs d’estratègia, aprofi tant al màxim el seu valor pedagògic. 

● Let’s Experiment
Aquest taller pretén proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per a l’es-
tudi de la realitat del medi natural. Una part dels continguts de l’àrea de medi s’im-
parteix en anglès, que es converteix en llengua vehicular (metodologia AICLE).
L’objectiu, per tant, és doble: l’aprenentatge dels continguts propis de la matèria i, 
simultàniament, el de la llengua anglesa.

● Music and Stories
Impartim aquest taller des de primer fi ns a quart de primària . L’objectiu és motivar 
l’alumnat en l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de contes, cançons i jocs. 
Treballlem les quatre habilitats de l’aprenentatge d’una llengua: escoltar, parlar (es 
fa especial èmfasi en l’oratòria), escriure i llegir..

● LideratgeS (LeaderInMe / LEM)
Aquest activitat ajuda els alumnes a aprendre a ser autosufi cients, prendre inicia-
tives, planifi car el seu temps, prioritzar, resoldre confl ictes i, en defi nitiva, a des-
envolupar confi ança en ells mateixos per poder tenir èxit en la seva vida personal, 
acadèmica i social.

● Drama Techniques
Aquest taller, que impartim a sisè de primària, té com a objectiu principal proporcio-
nar a l’alumnat les eines i els coneixements necessaris per a l’estudi de la interpre-
tació teatral. Treballem a l’aula diversos temes relacionats amb el teatre i l’oratòria, i 
ho fem utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

● Projectes europeus (eTwinning)
Els alumnes de cinquè de primària participen cada any en un projecte europeu amb 
escoles d’altres països a través del programa europeu eTwinning, que promou l’esta-
bliment d’agermanaments escolars i la col·laboració entre centres. A través d’Inter-
net, establim vincles amb altres escoles d’Europa, i els alumnes treballen conjunta-
ment al voltant d’un tema acordat. Aquesta activitat permet fer especial èmfasi en 
l’oratòria, treballant especialment l’expressió oral en anglès.
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● TUtopia
Ajudem els alumnes a forjar idees que els il·luminin en el camí de la vida, generant 
vincles amb les persones, les idees i els llocs. L’objectiu és que esdevinguin persones 
obertes i compromeses amb els altres, i amb un món més just i solidari.
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