
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Horta impartim cada dia una hora addicional 
de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora, 
que a ESO dediquem a les activitats complementàries següents: 

● Parlem-ne
Aquesta activitat consisteix a organitzar trobades individuals entre tutor i alumne 
per establir vincle. Durant aquesta estona de diàleg i escolta, establim un vincle 
amb l’estudiant, intercanviem idees, inquietuds i opinions que ens permeten 
entendre l’alumne de manera més integral. També arribem a acords i adquirim 
compromisos sobre l’atenció i el seguiment de les matèries, a més de donar 
pautes per tal de millorar el rendiment.

● Escolta’m
Escolta’m és una activitat de trobada entre tutor i grups reduïts d’alumnes a 1r i 
2n d’ESO, amb la prioritat de crear vincles dins el grup. A secundària les reunions 
Escolta’m serveixen per parlar de diferents temes, preferentment no pedagògics 
ni escolars. Es tracta que els nois i noies puguin compartir les seves inquietuds, 
aficions, talents i, així, poder descobrir elements de coincidència amb la resta de 
companys del grup. El projecte està basat en la idea que “sense vinculació no hi 
ha aprenentatge”, de Heather Geddes (El apego en el aula, 2010).

● Mock Exams
L’activitat Mock Exams ens permet treballar de forma més exhaustiva el nivell 
d’anglès dels estudiants. Els Mock Exams simulen els exàmens oficials de certificació 
de Cambridge, de manera que els alumnes van millorant el seu nivell d’anglès i els 
ajuden a obtenir bons resultats en les proves.

● TUtopia
Mitjançant l’activitat de TUtopia, acompanyem els alumnes en el seu camí cap a la 
descoberta del seu jo interior i de la seva espiritualitat sense renunciar al contacte 
amb l’entorn. Per això, proposem activitats de reflexió sobre qui soc jo i cap a on vull 
anar, quins són els meus valors i com puc entendre els dels altres.

● LideratgeS (LeaderInMe - LEM)
A LeaderInMe (LEM), els alumnes de 1r i 3r d’ESO treballen els 7 Hàbits de l’efectivitat 
i el lideratge personals a través d’una proposta d’activitats adaptada a aquesta 
etapa educativa. El programa LeaderInMe ajuda els alumnes a posar en pràctica la 
intel·ligència emocional i l’atenció plena tot proporcionant-los principis, conductes i 
eines per a la seva vida personal i acadèmica.

● Economics for Life
Aquesta activitat complementària de 4t d’ESO apropa als alumnes els conceptes 
més bàsics de l’economia. A través d’activitats pràctiques i simulacions de la vida 
real, els estudiants treballen continguts d’economia quotidiana, de gestió econòmica 
i d’emprenedoria. 
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● Oratòria
L’activitat d’oratòria s’inclou al projecte de 2n d’ESO. Treballem tot el procés per a 
la creació d’un bon discurs oral, així com les tècniques per parlar en públic: des del 
punt inicial de creació del contingut a transmetre fins a la presentació oral davant 
del professorat, companys i famílies. 

A partir d’una sèrie de reptes relacionats amb el món dels museus i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, els alumnes han de 
treballar per trobar solucions i transmetre-les al seu entorn. Aquestes presentacions 
es fan de forma digital i presencial, i en les tres llengües vehiculars: català, castellà i 
anglès.
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