
Institut Escola  
Eixample
Nou centre de la xarxa educativa de l’Eixample 
Educació infantil, primària i secundària 
De 3 a 16 anys

Ens il·lusiona  
una nova etapa 

Quina educació 
compartim?

Què valorem del nou institut escola?
Poder oferir una oferta pública i de proximitat en un entorn  
com l’Eixample.

Com viu l’alumnat un institut escola? 
Cuidem la incorporació dels infants de manera tranquil·la a 
P3 i els acompanyem fins a la postobligatòria, enllaçant el 
pas de 6è a 1r d’ESO.
 
Què t’il·lusiona com a docent?
Cuidar l’educació integral dels infants i veure’ls convertir-se 
en joves és un repte apassionant.

Un projecte de creixement per 
cada infant, dels 3 als 16 anys 
El marc d’un institut escola de dues línies 
permet acompanyar el desenvolupament de 
cada alumne. Construïm una relació estre-
ta i de coneixement personal. Durant una 
llarga etapa (3-16 anys), fem possible que 
cada alumne sigui el centre del seu propi 
creixement.

En el projecte educatiu, plantegem contextos 
i situacions d’aprenentatge on:

• Potenciem l’aprenentatge entre iguals.

• Apliquem situacions pràctiques,  
presentant models d’actuació.

• Combinem grups de diverses edats. 

• Potenciem, progressivament, l’autonomia  
i la cooperació.

• Treballem en entorns diferents dins i fora 
del centre/aula.

• Fomentem la reflexió sobre el propi  
aprenentatge.

• Estimulem el paper de les emocions en  
el creixement.

El nou Institut Escola Eixample suma 
l’experiència i implicació d’un equip do-
cent sòlid i cohesionat, amb els recursos i 
dinàmiques d’innovació pedagògica de 
la xarxa educativa pública de Barcelona. 
Iniciem un nou camí que reforçarà el centre 
amb una actualització de les instal·lacions i 
l’impuls d’un projecte educatiu renovat i més 
vinculat al seu entorn.

Acció tutorial i orientació
Acompanyem la trajectòria 
vital de cada infant, des de 
P3 fins a la fi de l’ensenya-
ment obligatori.
 
Participació de 
les famílies
Construïm i fem vida de 
centre amb la implicació 
de les famílies en activitats 
diverses.
 
Centre obert al barri
Ens obrim a la ciutat i 
col·laborem amb la xarxa 
d’entitats i agents de 
l’entorn. 

Innovació educativa
Som un equip de profes-
sionals que repensem la 
tasca educativa i actuem 
de manera flexible, creativa 
i innovadora.
 
Llengües
Integrem les llengües  
estrangeres a les matèries 
no lingüístiques.

Eixos destacats

Institut Escola   
Eixample
Carrer València 252
08007 Barcelona
93 215 26 83
ie-eixample@xtec.cat
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Com eduquem  
i aprenem?

Educació Infantil, Primària  
i Secundària (3 a 16 anys) 

Els 7 principis de l’aprenentatge 
al nostre centre                             

1. L’alumnat és el centre de 
l’aprenentatge.

2. Aprenentatge social i en equip.

3. Les emocions són part de  
l’aprenentatge.

4. Respectem les diferències de ritme  
i nivells individuals.

5. L’esforç individual i el suport del grup 
són clau.

6. Avaluació continuada per un  
aprenentatge conscient.

7. Aprenentatge horitzontal, connectant 
matèries i coneixements.

Construïm una relació 
estreta i personal, per 
conèixer cada infant 
i atendre’l de manera 
única i singularitzada en 
el seu desenvolupament 
com a persona.

Treballem un 
projecte educatiu 
que permet una 
coherència  
pedagògica dels  
3 als 16 anys.

A infantil i primària

• Atenció individualitzada 
• Agrupaments per comunitats
• Educació emocional
• Treball per ambients, racons  

i projectes
• Impuls a la lectura 
• Enfocament AICLE

A secundària

• Treball per projectes i per àmbits
• Agrupaments per eixos d’interès
• Cotutories
• Enfocament AICLE i STEAM
• Orientació cap als ensenyaments 

postobligatoris

Horari

Marc horari actual en procés 
de revisió 
Infantil
• De 9 a 12.30 h i de 14.45 a 16.45 h

Primària
• De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
 
Secundària
• De dilluns a dijous,  

de 8 a 13.30 h i de 15.15 a 17.15 h
• Divendres de 8 a 13.30 h 

Serveis escolars

• Acollida matinal 
• Menjador amb cuina pròpia
• Extraescolars
• Casal d’Estiu 

Activitats escolars   
complementàries

• Sortides i colònies
• Piscina a 1r (programa “Ja nedo”)

Espais i instal·lacions

• Edifici d’Educació Infantil 
• Edifici d’Educació Primària  

i Secundària 
• Gimnàs i pista esportiva
• Biblioteca escolar/aula d’estudi
• Auditori
• Aula de música
• Aula de ciències 
• Aula taller 

“La primera tasca de 
l’educació és agitar 
la vida, però deixar-
la lliure perquè es 
desenvolupi ”.    
 
Maria Montessori


