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Una història 
recent

L’escola Xirinacs és una escola pública 
d’Infantil i Primària de recent posada 
en funcionament.

Nascuda al curs 2017-2018 per 
l’impuls d’un grup de mestres amb 
trajectòria professional compartida. 

Una oportunitat de crear i consolidar 
un projecte educatiu respectuós amb 
la infància i compromès en la millora 
de l'educació.
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visió 
d’escola

Creiem en l’educació com a eina de 
cohesió i justícia social. 

Entenem l’escola com un espai de 
trobada, d’encontre, de conversa, de 
contacte amb els i les altres. Un espai 
de vida on conflueixen identitats en 
singular.

Reconeixem la diferència i la diversitat 
com a element de riquesa i valor.

Contribuïm al desenvolupament 
integral dels infants per tal que siguin 
persones compromeses en la 
construcció d’una societat més 
equitativa, solidària i sostenible. 
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Un lloc de benestar dissenyat per als 
infants, per afavorir el seu 
desenvolupament i aprenentatge. 

Basat en la confiança i el respecte pels 
processos de vida i en les potencialitats 
i fortaleses de cadascú. 

Un espai per SER; per moure’s, per 
actuar i per pensar per un mateix.

On acollim les emocions i concebem els 
conflictes sota la mirada restaurativa. 

On es respecten les necessitats pròpies 
de cada etapa evolutiva afavorint 
l’autonomia, l’autoconeixement i 
l’autoregulació lligada a la 
responsabilitat personal.

l'escola un 
espai d'infància





el paper dels 
adults

Les persones adultes treballem des 
del compromís i el respecte dels drets 
de la infància. 

Observar, escoltar, visibilitzar, donar 
temps i espai, recollir interessos, guiar, 
validar, formular preguntes, generar 
coneixement, documentar… són 
accions que guien la nostra tasca 
diària.

La formació continuada i conjunta de 
l’equip pedagògic és un element clau 
per assegurar la millora de la pràctica 
docent i el desplegament coherent i la 
consolidació del projecte educatiu. 
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els aprenentatges

Conreem el desig d’aprendre per tal que es 
mantingui al llarg de la vida. 

Acollim i atenem els interessos dels infants i 
oferim i generem nous camins per descobrir i 
conèixer.  

Afavorim aprenentatges significatius i 
transferibles a través de propostes 
contextualitzades i globals.  

Potenciem l’acció, la reflexió, el sentit crític, la 
creativitat, l'autoavaluació, la recerca, la 
comunicació i  l’expressió a través de 
diferents llenguatges.

El coneixement es construeix de manera 
conjunta a través de processos d’indagació i 
la conversa amb els i les altres, amb l’entorn i 
amb un mateix.
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...en xarxa,
connectada a la vida.

Defensem una educació política lligada 
a la millora social, al desenvolupament 
de la solidaritat, l’ètica i la justícia.

L’entorn, tant natural, cultural com 
social esdevé espai i font 
d’aprenentatge. 

Afavorim la implicació dels infants en 
la millora social. 

Famílies i mestres plegades en benefici 
dels infants. 

Teixim ponts de treball conjunt amb 
escoles, entitats veïnes i universitats a 
través de la participació, la 
col.laboració i projectes en xarxa. 
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www.escolaxirinacs.cat

93 706 20 07

c/ Entença 155

08029 Barcelona

@EXirinacs
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http://www.escolaxirinacs.cat/
https://twitter.com/exirinacs?lang=ca
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