
Us donem la benvinguda a 

l’ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ, 

un espai d’aprenentatge i descoberta,

de comunicació i de relació entre les 

persones, de col·laboració amb les famílies 

en el procés educatiu dels seus fills i filles, 

un espai on conflueixen tots els llenguatges.



• Som una ESCOLA PÚBLICA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

creada el 2007. Des de llavors hem anat creixent any rere any.creada el 2007. Des de llavors hem anat creixent any rere any.

• Som un CENTRE DE DUES LÍNIES complertes de P3 a 6è i tres 

línies a 2n. 

• Els nostres alumnes comencen la seva estada a l’escola amb 3 

ANYS (P3), comencen l’educació primària als 6 ANYS (1r) i 

acaben amb 12 ANYS (6è), moment en que començaran la seva 

escolaritat secundària a l’Institut.



LA COMUNITAT EDUCATIVA
Basada en els valors de l’EQUITAT i LA PARTICIPACIÓ a partir 

d’una visió socialitzadora de l’educació en la que l’escola és el 

primer nucli de cohesió social. 

Totes les famílies de l’escola formen part de l’AMPA.

Tots els alumnes participen de totes les activitats escolars.

La QUOTA INTEGRADA

La COMISSIÓ DE RECURSOS de l’AMPA

El PROJECTE DE FINANÇAMENT de les activitats 

complementàries fora del centre.



GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 

PEDAGÒGICA
• AUTONOMIA curricular, organitzativa i de gestió (Decret 

d’autonomia de centres). 

• L’escola està organitzada en tres cicles: PETITS de P3 a P5, • L’escola està organitzada en tres cicles: PETITS de P3 a P5, 

MITJANS de 1r a 3r i GRANS de 4t a 6è.

• Amb un model propi de GESTIÓ per a fer efectiva una 

estreta col·laboració  entre MESTRES I FAMÍLIES. L’escola 

som tots i totes, cadascú en el seu àmbit i amb les seves 

responsabilitats.



ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I GESTIÓ
• Els MESTRES: claustre, equips de cicle, comissions, consell 

de coordinació i equip directiu.

• Les FAMÍLIES: assemblea , comissions i junta de l’AMPA.

• Mestres i famílies: COORDINADORA d’escola.• Mestres i famílies: COORDINADORA d’escola.

• Pla de participació i cooperació de l’ALUMNAT: tasques 

d’aula, consell de delegats i consell d’infants.

• Tota la COMUNITAT de l’escola: consell escolar.

• ESCOLA VERDA: comitè ambiental.



ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS
• MENJADOR escolar.

• Activitats EXTRAESCOLARS.

• ACOLLIDA de matí i de tarda.

• CASALS d’estiu, de vacances i de dies de lliure disposició.• CASALS d’estiu, de vacances i de dies de lliure disposició.



Una escola compromesa amb el país i amb la ciutat, 

que treballa per un desenvolupament 

integral dels infants,

EL NOSTRE 

PROJECTE PEDAGÒGIC

per la ciutadania des de la cohesió social,

per la sostenibilitat ambiental 

i per la cooperació.

PROJECTE PEDAGÒGIC



LA NOSTRA PRÀCTICA EDUCATIVA

Posa en valor:

• La naturalesa de l’activitat dels nens i les nenes: el joc, 

l’observació, l’experimentació i la investigació.

• L’emoció d’aprendre i descobrir les pròpies capacitats 

creatives, d’autonomia, de relació i d’adaptació.



LA NOSTRA PRÀCTICA EDUCATIVA

Opta per:

• Ser un model d’escola adaptada al moment actual.

• Oferir als nens i a les nenes un temps, un espai i uns 

materials de qualitat.

• Unes situacions d’aprenentatge que propiciïn la curiositat i • Unes situacions d’aprenentatge que propiciïn la curiositat i 

la reflexió.



Promou:

• La participació en 

l’entorn del barri i la 

ciutat.

• El coneixement del 

LA NOSTRA PRÀCTICA EDUCATIVA

• El coneixement del 

medi per gaudir de les 

oportunitats  que 

ofereix i per 

aprendre’n.



En un context de relació, d’apreci i confiança

• Per  conèixer “qui sóc“ i “com sóc”.

• Per conèixer els altres i aprendre a conviure pacíficament.

• Per compartir emocions, experiències i projectes comuns. 

• Per actuar i participar en un model de convivència basat en 

l’autonomia i la responsabilitat.l’autonomia i la responsabilitat.

• Per  sentir la pertinença  al grup i a la comunitat de l’escola.



Per assegurar la connexió amb la vida 

i l’impuls cap a l’aprenentatge.



PROJECTE D’ART

• Per  viure la  música,  la dansa,  el 

teatre, l’art plàstic... com una 

manera de dialogar amb un mateix 

i d’interaccionar amb el món i les 

persones.

• Per explorar tots els llenguatges i • Per explorar tots els llenguatges i 

descobrir noves formes d’expressió 

i comunicació.

• Per participar en processos 

creatius, individuals i col·lectius.

• Per accedir i interpretar el món en 

el que vivim.



PROJECTE D’ESCOLA VERDA
• Per ajudar a formar persones responsables en l'ús dels 

recursos, en la reutilització i aprofitament d’aquests, en la 

reducció de residus, en el foment d’hàbits saludables, en el 

respecte i l'estima del nostre entorn més proper.

• Per educar persones que treballen en la millora del nostre • Per educar persones que treballen en la millora del nostre 

planeta. 

• Per ser sensibles a la preservació 

de l’espai agrícola proper de les 

Cinc Sènies (hort escolar a 

Can Floriach).



PROJECTE DE CIÈNCIES
• Per fomentar la necessitat 

d’experimentació i descoberta a partir 

de situacions de la vida quotidiana.de situacions de la vida quotidiana.

• Per treballar la recerca i la investigació 

centrades, sobretot, en l’àmbit 

matemàtic i científic.



EL PROJECTE DE FAMÍLIES
Som una comunitat educativa diversa 

i cohesionada que col·laborem 

plegats a favor de l’educació dels 

nens i les nenes, cadascú des del lloc 

que ocupa. El nostre projecte no 

tindria sentit sense la participació de 

les famílies en la vida de l’escolales famílies en la vida de l’escola



Moltes gràcies…


