
Institut
Vapor del fil
Nou centre a la xarxa educativa de Sant Andreu
Educació secundària - De 12 a 16 anys

Escoles adscrites:
 
• Escola Eulàlia Bota
• Escola La Maquinista
• Escola Baró de Viver
• Escola Can Fabra
• Escola Ignasi Iglésias
• Escola Molí de Finestrelles

Institut Vapor del fil

Carrer Segre, 34-56
T. 667 366 055
a8077083@xtec.cat
agora.xtec.cat/insvapordelfil

Com s’hi arriba?

L1 - Sant Andreu

11, V31, H4, H8

Oficina d’Escolarització
de Sant Andreu

Carrer Sant Adrià 20, planta baixa

Horari:
Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 8.30 a 17.00 h

Preinscripció



Fent de cada fil, el centre del Vapor

L’alumnat és el centre del seu propi 
procés d’aprenentatge: ha de sentir 
que explora, que indaga, pensa, parti-
cipa i que comparteix, que té desig de 
descobrir, de relacionar-se, de créixer.  
Per això, generem espais que respo-
nen a les seves necessitats cognitives, 
afectives i socials.

Posant atenció en cada teixit
Cada alumne és diferent, únic i es-
pecial. La nostra tasca és atendre la 
diversitat filant amb cura cada singula-
ritat, posant l’accent en l’acció tutorial 
i creant dissenys flexibles en les pro-
postes educatives des dels principis 
de la inclusió i l’equitat. 

Puntada rere puntada
Partim del treball globalitzat amb situa-
cions reals d’aprenentatge, des de la 
complexitat i d’una forma no fragmen-
tada, per tal que els nostres alumnes 

esdevinguin persones competents en 
tots els àmbits. 

Teixint en relació
Al Vapor del fil es combinen moments 
de reflexió i treball personal amb pro-
jectes cooperatius i en equip. Creiem 
en l’esforç de cadascú i la interacció 
social com a eines per fomentar la 
participació, el respecte i la confiança 
en els altres i en un mateix. 

L’equip del Vapor del Fil
L’equip del Vapor del Fil està com-
promès amb una mirada il·lusionant i 
creativa sobre l’educació i les po-
tencialitats dels adolescents. Filarem 
aquest projecte al seu costat activant 
la seva imaginació i estimulant les se-
ves capacitats per obrir-los camins. 

Teixir somnis, brodar històries, des-
fer nusos...
per aconseguir un aprenentatge profund, 
significatiu i creatiu que permeti als nostres 
joves convertir-se en persones autòno-
mes, crítiques i competents per desen-
volupar el seu propi projecte de vida.

Tenir cura de cada teixit...
per garantir un espai d’acollida, con-
fiança i benestar que desperti en el 
nostre alumnat el desig d’aprendre i la 
seva implicació.

Filar xarxes...
per crear vincles amb la participació 
compromesa de la comunitat educa-
tiva i l’entorn per enriquir el projecte 
educatiu. 

Què volem?

Teixint vincles
per aprendre
junts


