
Donem resposta als reptes del món actual

Com a escola concertada, a FEDAC Sant Feliu impartim un conjunt d’activitats 
complementàries 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 completem el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el 
desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.
A l’etapa de secundària, impartim les activitats complementàries següents:

● LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
A primer i tercer de secundària, els nois i les noies tenen l’activitat complementària 
de LEM (LeaderInMe). A través d’activitats adaptades a aquesta etapa educativa, 
treballem 7 Hàbits que condueixen al desenvolupament de l’efectivitat, la 
responsabilitat i el lideratge interior. L’objectiu és ajudar els joves a posar en 
pràctica la intel·ligència emocional i l’atenció plena, tot proporcionant-los 
principis, conductes i eines per liderar la seva vida personal i acadèmica i prendre 
bones decisions.

● TUtopia
A l’activitat complementària de 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. Mitjançant diferents activitats i propostes, treballem la interioritat, 
l’autoconeixement i també els vincles amb la realitat que ens envolta, amb 
l’objectiu que esdevinguin persones obertes i compromeses amb els altres i amb 
un món més just i solidari.

● Oratòria
A segon i quart de secundària, els alumnes participen en aquesta activitat 
complementària on aprenen i posen en pràctica un conjunt de tècniques per 
desenvolupar la competència comunicativa oral en català i castellà. La finalitat 
és l’aprenentatge de les claus per desenvolupar un bon discurs oral, a més de 
perdre la por a parlar en públic davant de diferents audiències.
A la resta de cursos seguim treballant aquestes habilitats integrades en altres 
àrees de coneixement, i també ho fem en llengua anglesa.
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