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Som una escola que s’organitza per acollir els diferents ritmes i necessitats de cada un dels infants i de 
les famílies que formen part de la comunitat educativa.
Tenim molt present que l’escola, com a context social, ofereix la possibilitat que tothom pugui construir 
la seva pròpia identitat, alhora que es relacionen amb els iguals i els adults, sentint-se part del grup i de 
la comunitat.

EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLA SOLC

Capacitats dels infants
El nostre acompanyament es basa en una ferma confiança en 
les capacitats de cadascú, així com en la convicció que 
tenen dret a viure la seva infància d’una forma plena i activa. 
L’equip de mestres procurem crear un entorn de vida 
caracteritzat per la calidesa i la flexibilitat, permetent que 
visquin el temps que passen a l’escola d’una forma plena i 
tranquil·la. Un temps en què cada un/a, es senti reconegut/da 
no només pel que és, sinó també per tot allò que pot fer per si 
sol o en companyia d’altres. 

Potenciar la creativitat
Dissenyem i organitzem els espais interiors i exteriors de 
l’escola com un conjunt de contextos que estan en relació on 
s’ofereixen una gran diversitat de propostes, qualitat 
d’estímuls i d’oportunitats a cada un d’ells. Afavorim la 
presència de materials reals i inespecífics com una 
declaració d’intencions per tal de connectar l’escola amb la 
vida real dels infants, així com per permetre potenciar la seva 
gran creativitat.

Observació i interacció
Partim d’una acurada observació individual per detectar els 
seus interessos i crear contextos d’aprenentatge. Tenim en 
compte que la seva principal forma d’interaccionar amb el 
món i d’aprendre és a través del joc, així com també de la 
necessitat d’interaccionar amb altres per tal d’anar 
construint-se una imatge del món que l’envolta.



A través de l'observació de l'equip de mestres integrem les experiències i els 
processos viscuts pels infants, construint el valor que tenen per a ells, per tal que 
les famílies us pugueu aproximar a la realitat que viuen cada dia.

PROCESSOS

Els infants fan les seves aproximacions als jocs reglats, però d’una manera lliure i creativa, on el valor del joc 
resideix en l’emoció que es genera, repetint les situacions de forma infinita



Activitats extraescolars
de migdia i tarda 
connectades amb el que 
aprenem a l’escola:

Servei d’autocar
amb 8 línies per tot 
Barcelona i rodalies.

Servei de menjador
amb cuina pròpia. 
Professorat i monitoratge 
compartim migdia.

Servei d’acollida
fins a les 18h.

I A MÉS...

Espais dissenyats pels mestres que ofereixen materials i situacions diverses 
perquè cadascú pugui desenvolupar totes les seves capacitats.

ESPAIS



DESCOBRIR, APRENDRE, CRÉIXER
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SOM SOLC
Una escola d’una línia on famílies, mestres i infants convivim i ens enriquim dia a dia.
Entrades i sortides relaxades amb una comunicació directa entre la família i la mestra referent.
Atenció individualitzada respectant el ritme maduratiu, els interessos i les necessitats de cada nen/a.
Confiança en la capacitat de ser autònoms.
Aprenentatge entre iguals.
Flexibilitat en l’organització i agrupaments: petit grup, desdoblament, grups internivells.
Introducció de l’anglès a partir del grup de 3 anys amb un mestre especialista i un auxiliar de conversa.
Presència de les noves tecnologies com un recurs quotidià.
Llenguatge musical.
Psicomotricitat relacional.
Tot el temps a l’escola és educatiu, el mestre referent és corresponsable i present a l’estona del menjador.
Importància de l’experiència quotidiana de tots els infants.


