
10:00h  Acollida i Inici de la mostra d'Art (diferents espais).

10:15h  Mostra i taller d'alimentació a càrrec de l'equip de cuina i 
monitors.

10:30h  Xerrada al gimnàs del Projecte Educatiu de l'Escola Solc i visio-
nat del documental.

11:00h   Esmorzar i activitats d'animació a la pista.
 
 A partir de les 11h: visites guiades pels diferents espais de l'escola, 

explicació dels projectes de recerca a càrrec de l'alumnat de 4t 
d'ESO (aules de Secundària), mostra de projectes a Primària i a 
Infantil.

12:00h  Actuació musical 

12:30h   Xerrada al gimnàs del Projecte Educatiu de l'Escola Solc i visio-
nat del documental.

JORNADA D ’’ART I RECERCA  ART I RECERCA  
( ( PORTES OBERTES PORTES OBERTES )

20 de febrer de 2016

10:00h  A

10:15h  M
m

10:30h  X
n

11111111:0:0:00:00000h   E

AAAAA
eeeeexe
d
InInInInInInnnIn

12:000000h0h0hhh0h0h0hhh0h  AAAA

12:30h0h0h0h00h0hh0h0h0hh  XXXXXXXXX
nnnnnnnnnnnnn

JO

T     93 206 13 13

www.escolasolc.cat

escolasolc@escolasolc.org

Carrer Ardena 36 

08034 Barcelona

FESTA FINAL DE CURS OBERTA A TOTHOM! FESTA FINAL DE CURS OBERTA A TOTHOM! 
18 de juny de 2016 a les 5 de la tarda 

 Un camí per descobrir, aprendre i créixer



 

L’Escola Solc és una escola cooperativa on prevalen els valors  de respecte, d’educació 
compartida (mestres-alumnes-família), de cooperació (treball en equip)  i de comunicació.  
Prioritzem una educació basada en la igualtat de gènere, l’atenció a la diversitat (integració 
i inclusió), la interdisciplinarietat, l’educació emocional, la defensa dels valors de la demo-
cràcia social i, molt especialment, la capacitat d’esforç, el pensament i les capacitats 
crítiques del nostre alumnat.

El Projecte Pedagògic de l’Escola Solc gira al voltant de 3 grans eixos:

                   
•  Eix d’alfabetització múltiple 

•  Eix tècnico-científic 

•  Eix expressivo-lingüístic 

Projecte transversal d’educació audiovisual (publicitat, cinema, documentals, televi-
sió, ús de la informació, anàlisi crítica…);  nous recursos i metodologies basades en 
la tecnologia, així com Projectes en línia amb d’altres escoles (Fundació Tr@ms); 
aprenentatge de la lectoescriptura amb les TIC; pedagogia de les preguntes; impor-
tància cabdal de la comunicació, expressió  i sensibilitat musical i artística.     

 

Projectes Intercentres innovadors, aprenentatges amb pissarres digitals interactives, 
Ipads, ordinadors portàtils, mòbils…, creació de contes multimèdia en línia, projec-
tes digitals, realització de vídeos sobre valors cívics,  ús responsable de les tecnolo-
gies, enigmes matemàtics en línia, Robòtica i Scratch, pràctiques de laboratori, 
experimentació, projectes de recerca (CREAL) i impuls a la competència científica.  

Binding, Oralitat, Educar les Emocions, Tàpies, Serveis Comunitaris, Solidaritat, … 

PILE: Programa Integral de Llengües Estrangeres. Aposta forta per l’aprenentatge de 
l’anglès. 


