
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOM SOLC  

Solc és una escola catalana d’una sola línia, viva i de qualitat, cooperativa 

de pares, mares i mestres. Vam ser pioners en recollir el llegat d’escola de 

la República –moderna, oberta, coeducadora, laica però amb respecte cap 

a qualsevol religió– que posa l’alumne en el centre del sistema educatiu.  

 

Objectius  

Oferim una proposta formativa integral per promoure el ple 

desenvolupament de la personalitat de l’alumnat, tenint en 

compte aspectes físics, psicoafectius i socials.  

Tenim una ferma confiança en les capacitats del’alumnat i la convicció 

que tenen dret a viure d’una forma plena i activa. Així, l’equip de mestres 

procurem crear un entorn que els permeti viure l’escola com a seva i que se 

sentin reconeguts no només pel que són, sinó també per tot allò que poden 

fer per si sols o en companyia d’altres. Prioritzem l’autonomia personal, la 

reflexió, l’anàlisi crítica i continuada, l’educació emocional, el coneixement 

de llengües estrangeres i la sensibilitat artística.  

Garantim una atenció personalitzada a la diversitat per respectar el ritme 

maduratiu i els interessos i necessitats de cada alumne, potenciant la seva 

implicació i protagonisme amb treball per ambients, tallers i projectes. 

Fomentem la flexibilitat en l’organització i els agrupaments creant 

desdoblaments, petits grups i grups internivells que faciliten l’adquisició dels 

coneixements a un ritme assequible per a cadascú.  

 

 

 

 



EIXOS EDUCATIUS 

 

�La recerca i l’experimentació 

A l’Escola considerem bàsica la recerca en els diferents camps de 
l’aprenentatge. Entenem la recerca com a producció de coneixement, tant 
si els alumnes estan fent recerca sobre àmbits estudiats anteriorment o 
continguts ja coneguts, com si estant obrint noves vies 
d'investigació. Utilitzem el descobriment dels continguts per part de 
l'alumnat mitjançant la pràctica, l'experimentació i la investigació d'aquests 
coneixements. D’aquesta manera la integració i la motivació per part de 
l'alumnat per descobrir-los i conèixer-los és molt més alta.     
 
Entenem la recerca i la docència com a dos pilars del coneixement 
totalment permeables entre si, amb connexions constants. Treballem la 
recerca a totes les matèries, però aquesta es fa més palesa i intensa en dos 
àmbits: les ciències i l'educació en comunicació audiovisual.  
 
A banda de tractar la recerca en diferents projectes a l’ESO, l’escola també 
participa cada any a la Mostra de Recerca Científica organitzada per la 
Fundació Trams, on els alumnes exposen recerques com a conseqüència 
de les seves propostes. 
 

�El llenguatge audiovisual 

Des dels seus inicis, l’Escola Solc ha tingut una especial sensibilitat per 
intentar ensenyar a saber llegir, desxifrar i crear imatges. Cada curs, des de 
l’Educació Infantil fins al segon cicle de Secundària Obligatòria, es porten a 
terme diversos projectes sobre cinema, publicitat o televisió. Hem participat 
també com escola pilot en el llançament del web www.educac.cat del 
Consell Audiovisual de Catalunya. 
 
Tant a Primària com a Secundària s’aborda l’educació audiovisual en tres 
eixos diferents: 
 
– Educació en la història de la imatge audiovisual i en el llenguatge i 
tècniques audiovisuals. 
 
– Activitats de producció escolar 
 
– Anàlisi crítica dels mitjans audiovisuals 
 
L’Educació Audiovisual dota els alumnes d’uns principis ètics i d’una 
capacitat reflexiva davant els mitjans de comunicació i les xarxes socials; 
forma aquests alumnes en els nous llenguatges i habilitats comunicatives i 
ajuda a desenvolupar la capacitat de treballar de forma estructurada així 
com les habilitats expressives, visuals i espacials de l’alumnat. 
 
 
 
 



�Les llengües estrangeres: anglès i francès 
 
• Cambridge PreparationCenter:  per obtenirla titulació oficial: Flyers, PET, 
FirstCertificate. 
• CLIL: l’anglès com a llengua vehicular de les matèries d’Art i Chemistry  
des de 5è de primària. 
• Des d’EI3: amb mestre especialista i auxiliar de conversa. 
• Desdoblament: classes d’anglès en grups reduïts des de 3r de Primària. 
• Competències bàsiques: assoliment de les Competències Bàsiques amb 
resultats per damunt la mitjana de Catalunya. 
• Speaking: conversa en petits grups amb un auxiliar nadiu des d’EI3. 
• Intercanvis amb escoles europees 
• Projectes d’agermanament online e-twinning 
• Lleure en anglès:colònies de 1r i 2n d’ESO en anglès i cursos 
extraescolars. Programa de viatges d’estudi, durant l’estiu, per a la millora 
de la llengua anglesa, a Irlanda, Anglaterra o els Estats Units, de 2n a 4t 
d’ESO. 
• Français:la llengua francesa s’imparteix a l’ESO. A 2n i 3r s’imparteix com 
a matèria obligatòria i a 4t és matèria optativa. 
 

�L’art – Arts visuals a l’Escola 
 
L’Educació Visual i Plàstica és la matèria que ens permet descobrir el 
nostre món interior. Un mitjà d’expressió i comunicació en llibertat amb el 
qual crearem el món del futur. 
 
Expressió i autoconeixement 
A l’Escola es potencia la capacitat creativa dels alumnes ajudant-los a 
construir el seu espai interior a través d’un treball d’introspecció i 
autoconeixement.  
 
Tradició i llibertat 
Transmetem tècniques graficoplàstiques per poder aprofundir en el món de 
la representació visual i plàstica amb un absolut respecte per l’expressió 
innata o estil personal de l’alumne, amb un especial interès per potenciar 
valors com l’esforç, l’autodisciplina i l’autocrítica. I com a futurs consumidors 
d’art, els ensenyem a analitzar formalment, conceptualment i personalment 
una obra d’art. 
 
Amb el món i la ciutat 
Cada any participem en projectes amb Museus i Fundacions de la ciutat. 
Aquests projectes esdevenen transversals i en ocasions impliquen tota 
l’escola. Ja sigui participant en projectes o visitant exposicions temporals o 
permanents, posem en contacte els nostres alumnes amb l’art i els artistes 
contemporanis que estan presents entre nosaltres. 
 
En anglès 
Des de fa anys implementem mètodes CLIL/AICLE que impliquen l’ús de 
l’anglès com a llengua vehicular en el desenvolupament d’aquesta matèria 
tant a primària com a secundària. 



�Tractament de les Tic i les Tac 

La tecnologia, la informàtica, la programació o la robòtica són conceptes 
que estan ja implícits a les vides dels nostres alumnes, fins i tot dels que 
comencen a Educació Infantil. 

Dins l’àmbit de la formació docent, a l’Escola Solc hem impulsat de forma 
preferent i continuada la utilització de les noves tecnologies a mesura que 
aquestes es desenvolupen, perquè creiem important que els alumnes 
arribin a assolir els elements bàsics que conformen l’actual societat: el 
domini del camp visual i l’accés a la informació i el seu tractament. 

Així doncs, s’impulsen els següents eixos educatius: 

Educació de la imatge 
Visió educativa i crítica dels mitjans de comunicació. Potenciació de l’estudi 
de la imatge pel que fa al llenguatge; com a forma de transmissió de 
discursos, ideologies i valors. 

Projectes digitals i robòtica 
Projectes on es barreja l’aprenentatge i el coneixement de noves eines 
informàtiques i tecnològiques. 
 
Aprofundiment, en grups reduïts, de programari més específic (edició i 
tractament d’imatge i vídeo, creació de pàgines web, creació d’apps, 
projectes col·laboratius dins el grup i amb altres escoles). Tot això utilitzant 
tot tipus de dispositius i treballant en diferents espais de l’escola. 
 
Creació del pensament computacional a través de la robòtica i la 
programació en tots els cursos de primària. 
 
Projectes de la Fundació Trams 
L’Escola Solc participa  en diferents  projectes de la Fundació Trams. Són 
tots projectes col·laboratius amb una o vàries escoles de les 26 de la 
Fundació, on els alumnes descobreixen i integren al seu coneixement noves 
eines al mateix temps que comparteixen i analitzen la feina d’altres 
companys. Molts d’aquests projectes acaben en videoconferències o 
trobades entre escoles, perquè els alumnes intercanviïn la seva visió i 
experiència del projecte. 
 
A l’escola treballem la formació continua del professorat, per tal d’adaptar-
nos, tal i com fan els alumnes i la societat, a les noves tecnologies. 
Integrem la utilització de les TIC a totes les matèries. Entenem que és la 
manera més adequada per aconseguir un aprenentatge més diversificat i, 
en definitiva, més complet. 
 
Totes les aules d’educació infantil, primària i secundària tenen pissarra 
digital interactiva. L’escola disposa d’una aula mòbil d’iPadsi dues  
d’ordinadors portàtils. A més, disposem d’una aula d’informàtica amb 30 
ordinadors portàtils. 
 
 
 
�Escola inclusiva 



 
L’atenció a la diversitat
formen part d’un procés sense fi. És un valor afegit que comporta centrar 
l’atenció en reduir o 
participació a l
realitat del nen/a, de com és i com està segons el seu cicle evolutiu. 
Cadascun és diferent i, com a tal, l’acceptem, l’ajudem a progressar, vetllem 
per la seva autonomia i socialització i li donem les ei
assolir l’aprenentatge.
 
Comptem amb un plantejament d’
està sempre en constant evolució ihi ha la 
de grups, de mitjans i de recursos
d’Atenció a la Diversitat (CAD)
concreta l’organització i seguiment dels recursos 
adoptades, fa el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i específi
d’etapa, els plans individualitzats, si s’escau. 
Claustre i manté 
 
 
�Serveis

Menjador - 
Considerem de 
formen part. Tothom ha de tenir una alimentació sana i equilibrada amb 
matèria primera 
s’ha treballat amb cuina pròpia
utilització exclusiva d’oli d’oliva en tots els preparats.
 
Monitors, mestres i professors
l’adquisició d’uns
d’una comissió per aportar 
afrontar els diversos estils d’alimentació de la societat actual, valorant 

constantment el més adequat

Autocar i Acollida
Disposem d
partir de les 8:15 a Primària, i a partir de les 8:30 a Infantil. També hi ha 
servei d’acollida a l
extraescolars al migdia i a la tarda i 
 
 
 
 
 

 
 

’atenció a la diversitat i el camí cap a la inclusió són indiscutibles i 
formen part d’un procés sense fi. És un valor afegit que comporta centrar 
l’atenció en reduir o eliminar barreres per a l’aprenentatge i la 
participació a les aules. L’acció pedagògica s’enfoca sempre a partir de la 
realitat del nen/a, de com és i com està segons el seu cicle evolutiu. 

és diferent i, com a tal, l’acceptem, l’ajudem a progressar, vetllem 
per la seva autonomia i socialització i li donem les ei

aprenentatge. 

Comptem amb un plantejament d’organització escolar flexible
està sempre en constant evolució ihi ha la flexibilitat d’espais, de classes, 
de grups, de mitjans i de recursos.És molt important la Comissi
d’Atenció a la Diversitat (CAD), ja que coordina les accions i prioritats, 
concreta l’organització i seguiment dels recursos del centre i de les mesures 
adoptades, fa el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i específiques i proposa, amb els tutors i coordinadors 
d’etapa, els plans individualitzats, si s’escau. També p
Claustre i manté una estreta relació amb els professionals externs.

Serveis 

 L’alimentació a l'escola 
Considerem de vital importància l’alimentació de les persones que en 
formen part. Tothom ha de tenir una alimentació sana i equilibrada amb 

primera de qualitat,de proximitat i menús variats. 
s’ha treballat amb cuina pròpia amb menús preparats a d
utilització exclusiva d’oli d’oliva en tots els preparats. 

onitors, mestres i professors vetllen durant els diferents torns pe
l’adquisició d’uns bons hàbits. L’AMPA participa activament amb la creació 
d’una comissió per aportar suggeriments a les planificacions dels menús i 
afrontar els diversos estils d’alimentació de la societat actual, valorant 

constantment el més adequat, tant personalment com col·lectivament. 

i Acollida 
Disposem de servei d’autocar amb 8 línies i de servei d’acollida al matí
partir de les 8:15 a Primària, i a partir de les 8:30 a Infantil. També hi ha 
servei d’acollida a la tarda fins a les 6. A banda, disposem d’
extraescolars al migdia i a la tarda i de casal d’estiu. 

i el camí cap a la inclusió són indiscutibles i 
formen part d’un procés sense fi. És un valor afegit que comporta centrar 

eliminar barreres per a l’aprenentatge i la 
. L’acció pedagògica s’enfoca sempre a partir de la 

realitat del nen/a, de com és i com està segons el seu cicle evolutiu. 
és diferent i, com a tal, l’acceptem, l’ajudem a progressar, vetllem 

per la seva autonomia i socialització i li donem les eines necessàries per 

organització escolar flexible. L’escola 
flexibilitat d’espais, de classes, 

.És molt important la Comissió 
coordina les accions i prioritats, 

l centre i de les mesures 
adoptades, fa el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats 

ques i proposa, amb els tutors i coordinadors 
També planteja formacions al 

estreta relació amb els professionals externs. 

vital importància l’alimentació de les persones que en 
formen part. Tothom ha de tenir una alimentació sana i equilibrada amb 

de qualitat,de proximitat i menús variats. Per això sempre 
amb menús preparats a diari i amb la 

urant els diferents torns per a 
’AMPA participa activament amb la creació 

suggeriments a les planificacions dels menús i 
afrontar els diversos estils d’alimentació de la societat actual, valorant 

com col·lectivament.  

servei d’autocar amb 8 línies i de servei d’acollida al matí, a 
partir de les 8:15 a Primària, i a partir de les 8:30 a Infantil. També hi ha 

les 6. A banda, disposem d’activitats 


