
 

 

L’escola FEDAC Salt neix el 1892 fundada per les Germanes Dominiques de l’Anunciata, 

tot seguint l’estil educatiu del Pare Coll. Fa 128 anys que treballem al servei del poble 

per oferir una educació de qualitat als infants de la nostra vila. 

Ens definim com una escola familiar, acollidora, oberta i propera a tothom que posa 

a la persona com a centre del nostre projecte educatiu. 

Apostem per la qualitat de l’ensenyament i una sòlida formació cristiana des de l’àmbit de la 

llibertat i el respecte. Potenciem les capacitats de cadascú i afavorim el 

desenvolupament integral de la persona. 

 

Volem que els nostres centres siguin llocs de promoció humana, on ajudem a formar nens 

i joves que puguin realitzar-se íntegrament com a persones compromeses amb la societat 

i l’entorn. Creiem profundament en el poder transformador de l’educació. Ens agrada assumir 

el repte de donar resposta a les necessitats d’innovació, equitat i qualitat que l’educació 

planteja avui. Per fer-ho, ens basem en la nostra proposta de valor: 

 

Estem al costat dels nostres alumnes propiciant un espai amable i segur on 

puguin desenvolupar talents i habilitats. Vetllem pel seu equilibri 

emocional. Totes les mestres són tutores de tots els alumnes i tenim el goig 

de poder-los acompanyar durant el seu creixement.  

 

Apliquem el pensament creatiu en totes les matèries. A través de múltiples 

projectes, fomentem que els nostres alumnes siguin capaços de raonar i 

trobin solucions efectives a diferents reptes. Potenciem el pensament 

crític dels alumnes i la presa de decisions conscient.  

 

Els alumnes apliquen eines i metodologies que afavoreixen 

l’autoconeixement, l’atenció plena i la concentració. Oferim als infants i els 

joves eines perquè puguin descobrir-se a si mateixos i desvetllar en ells 

les grans preguntes de la humanitat. La Interioritat, la TUtopia i el Treball de 

les Emocions són els eixos que permeten avançar en el creixement personal. 

 

El treball en equip consisteix en debatre, pactar i crear conjuntament 

un producte. Aquestes habilitats són imprescindibles en el segle XXI. Cal que 

els alumnes aprenguin a cooperar i a adaptar-se a situacions futures.  



El coneixement i el respecte per les llengües és un dels pilars de la 

nostra escola. El domini de la llengua anglesa és una necessitat pels futur dels 

alumnes. Disposem d’Auxiliar de conversa nadiu, preparem pels exàmens de 

Cambridge, fem una hora més d’anglès a la setmana... oferim als estudiants 

un extens ventall d’eines pel domini de la llengua anglesa. 

 

Les famílies sou una part molt important del nostre centre. Les famílies 

participeu activament en les propostes que us preparem des de l’escola i 

que dinamitzen els nostres alumnes. Valorem i potenciem comunicació 

família-escola com una eina per el benefici dels nostres alumnes.  

 

L’arrelament al nostre poble i el nostre país és una característica del 

nostre centre. Treballem en benefici de tots els habitants de la nostra vila i 

participem en les activitats organitzades per les entitats de Salt. Creem 

sinergies amb associacions del poble per millorar-lo. 

 

Comptem amb un equip de mestres jove, dinàmic i il·lusionat per la seva tasca.  

El nostre claustre està compromès amb el desenvolupament dels alumnes i sincerament 

interessat en el seu creixement com a persones globals. Treballen en equip i estan en constant 

formació per anar assumint els reptes de l’educació del demà. Tenim #PassióXEducar !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVEIS FEDAC SALT 
           

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Hora diària addicional de treball educatiu dins de l’horari lectiu. Es tracta d’un espai de 

formació que consolida els aprenentatges dels alumnes, reforça les seves competències 

globals i n’afavoreix la millora dels resultats. 

 

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

Suport d’una psicopedagoga durant tota l’escolarització per oferir estratègies de millora quan 

siguin necessàries. 

 

ACTIVITATS MIGDIA 

Cuina pròpia i menús elaborats per dietistes. Espais d’estudi i de joc compartit amb monitors 

titulats.  

 

ACOLLIDA 

Atenció als alumnes a partir de les 7:45 h del matí. 

 

ACTIVITATS COESCOLARS 

Activitats educatives que, des d’una vessant lúdica i esportiva, van més enllà de l’horari lectiu. 

Us proposem escola esportiva i bàsquet, colpbol, judo o conversa en anglès. Obertes a nens i 

nenes de l’escola i d’altres centres. 

 

CASAL DE VACANCES 

Activitats educatives, culturals i esportives durant les vacances de Nadal, Setmana Santa, estiu 

i primera quinzena de setembre. Obertes a infants de l’escola i de la població. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJECTES DE FEDAC SALT 
           

ESPAIS D’APRENENTATGE 

Aules temàtiques a educació infantil. 
 

CREIXEM JUNTS 

Convidem els pares a l’aula. 
 

ESTIMEM SALT 

Creem sinergies amb l’entorn. 
 

TREBALL DE LA INTERIORITAT 

Ajudem a descobrir la persona que som. 
 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

Aprenem a reconèixer i gestionar les emocions. 
 

PROJECTE D’ACOLLIMENT 

Cooperem amb l’escola bressol. 
 

ESCOLA CAMBRIDGE 

Som centre preparador dels exàmens d’anglès de Cambridge. 
 

AUXILIAR DE CONVERSA D’ANGLÈS 

Comptem amb el suport d’una persona nadiua a l’aula per millorar la comunicació i la 

comprensió oral de l’anglès. 
 

TREBALL COOPERATIU 

Aportem el millor de cadascú per assolir un objectiu comú. 
 

TALLERS INTERNIVELLS 

Treballem amb companys d’edats diferents. 
 

ESCACS A L’ESCOLA 

Integrem el joc d’escacs a l’aula pels múltiples beneficis que aporta: concentració, creativitat, 

memòria i lògica. 
 

PROJECTE COLPBOL 

Promovem l’activitat física i la cooperació entre els alumnes mitjançant el colpbol. 
 

EntusiasMAT 

Donem sentit a les matemàtiques treballant-les de manera vivencial. 
 

LLENGÜES VIVES 

Treballem la llengua catalana com una eina per a la comunicació real.  



 



 

 

 

 



 
 
 
Som escola SMART      
Escola Verda 
Escola Plurilíngüe 
Escola Cambridge 
 
Ens podeu trobar al web i a les xarxes socials: 
 
 www.fedac.cat/salt 

 
@FEDACSalt 

 
FEDAC Salt 

 
fedacsalt 

  
 

També presencialment: 
FEDAC Salt – Carrer Llarg, 60 
                        17190 – Salt 
 

             Telf.-  972.233.681 

             fedac.salt@fedac.cat 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


