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L’Escola Solc és una escola 
catalana, laica, 
cooperativa, receptiva 
als canvis, sensible, viva i 
de qualitat. Som una 
escola que ensenya a 
pensar i que posa l’alumne 
al centre del sistema 
educatiu.

Prioritzem l’autonomia 
personal, la reflexió i 
l’anàlisi crítica i 
continuada, l’educació 
emocional,
el coneixement de les 
llengües estrangeres, la 
sensibilitat artística i 
l’educació en valors, tot
garantint una atenció 
personalitzada a la 
diversitat.

Estem en un edifici ubicat 
en un indret privilegiat de 
Barcelona, amb unes 
instal·lacions modernes 
i pensades des d’una 
òptica pedagògica.

Som un centre concertat 
que imparteix 
ensenyament de P3 a 4t 
d’ESO.

Tenim a prop moltes 
zones verdes.

L’alumnat prové de 
diferents parts de la ciutat 
i rodalies

Escola	SOLC	Virtual
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! Fomentar progressivament l'autonomia i 
la responsabilitat de l'alumnat, i el seu
interès pel propi aprenentatge.

! Mantenir una línia pedagògica en 
constant evolució.

! Promoure l'alfabetització múltiple de 
l'alumnat per dotar-los d'esperit crític.

! Potenciar la inclusió i l'atenció a la 
diversitat a totes les etapes educatives.

! Incentivar la comunicació, la 
convivència i la responsabilitat social i 
ètica de la comunitat educativa.

! Obrir l'escola a l'exterior a nivell local i 
global

PRINCIPALS EIXOS PROJECTE EDUCATIU



EDUCACIÓ AUDIOVISUAL EIX ARTÍSTIC

• Curtmetratges
• La publicitat
• El còmic
• Fotografia 

documental
• Cinema clàssic
• Gramàtica 

audiovisual
• Escola pilot CAC

• Conveni amb el 
CCCB

• Projectes 
transversals d’art

• VTS
• Projecte els 

museus de la ciutat
• L’art com a forma 

d’autoconeixement
• L’art que ens ajuda 

a interpretar el 
món



LES LLENGÜES ESTRANGERES

• Cambridge methodology
• English from P3
• Language assistant
• Teaching in small groups
• English Games in P4 and

P5
• CLIL methodology
• School camps in English
• Denmark school language

exchange
• Extracurricular activities

Francès	a	l’ESO

LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

• Fundació Trams

• Aules mòbils i iPads

• Projectes intercentres

• Departaments col·laboratius

• Treball per projectes 

• Segell SMART

• Xarxes per al canvi



L’EDUCACIÓ EN VALORS
• Formació del 

professorat

• Tutories 
personalitzades

• La inclusió a l’aula

• Protocols detecció bullying

• Activitats dirigides per 
professionals a l’aula: 
psicòlegs, educadors, 
psicopedagogs. 

• Relaxació a l’aula, ioga, 
educació emocional, etc.

• Projecte refugiats, dia de la 
Pau, projecte de coeducació i 
contra la violència de gènere, 
mercat SOLCidari

• Pla de convivència

• Serveis comunitaris

• Escola + Sostenible 
• Recollida selectiva
• Consum responsable
• Hort i entorn
• Apilo XII
• Embolcalls + sostenibles
• Sssplau



Visites presencials
20 i 27 de febrer

Entrevistes virtuals

Escriviu a:
escolasolc@escolasolc.org

Gràcies per la vostra 
atenció!




