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Escola Xarau 
 

A LES FAMÍLIES DELS NENS I NENES DE 3 ANYS QUE AL 
SETEMBRE ENTRARAN AL XARAU: 

 

 
Som conscients que els canvis creen expectació, emocions, il·lusions i dubtes. I si 
pensem que el canvi suposa deixar els nostres fills i filles en mans de persones que 
no coneixem i en espais grans i també desconeguts, llavors es poden generar 
angoixes. 
 
És per això que ens volem acostar a vosaltres, perquè ens conegueu i puguem 
tenir l’oportunitat de generar confiança.  
 
CONFIANÇA. Paraula clau en tot procés de relació interpersonal i, sens dubte, 
l’essència del procés educatiu. 
 
Ens agrada la nostra  feina, la gaudim i desitgem compartir amb vosaltres tot allò 
que suposa acompanyar els vostres fills i filles en aquest nou repte: l’aventura de 
créixer. 
 
Per tot això us volem presentar la nostra Escola i les persones que, dia a dia, fem 
de mestres i també d’alumnes del vostres infants. 
 
Us donem la benvinguda i desitgem que el camí sigui enriquidor, emocionant i, per 
què no, divertit. 
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ON SOM  
 
L’escola Xarau té una adreça: carrer Santa Anna 65, però els més petits i 
petites acostumen a entrar per la porta del carrer Mare de Déu de Núria 
cantonada amb el carrer del Remei. 
 
La majoria de les famílies venen caminant i amb cotxe, tot i que algunes 
arriben amb bicicleta o en patinet, però en qualsevol cas hem d’intentar 
deixar el cotxet a casa, que als nens i nenes els agrada caminar si els 
acostumem des de petits. 

QUI SOM I QUÈ VOLEM 
 
Som una escola que acull i atén les persones de forma individual i on els 
vostres fills i filles són els protagonistes i cadascun d’ells i elles és únic i 
especial. 
 
Nosaltres els acompanyem en el seu descobriment del món i els ajudem a 
prendre decisions, a ser responsables i crítics. 
 
Pensem que tots i totes tenen capacitats, que aquestes són moltes i 
diferents i que han de servir per fer persones competents amb possibilitats 
de desenvolupar-se en el món. 
 
Valorem la comunicació com a punt fort de l’ensenyament i considerem 
tots els llenguatges i les llengües instruments bàsics de relació, 
coneixement i expressió. 
 
Ens agrada pensar que treballar de forma cooperativa amb els altres ens 
enriqueix i ens fa millors i més savis. 
 
Els volem ajudar a què coneguin, expressin i gestionin les seves emocions 
i entenguin les dels altres i que se sentin una part activa de la societat. 
 
Considerem essencial que les famílies participeu i compartiu amb 
nosaltres tot allò que implica educar les criatures i que us sentiu una part 
integrant del nostre projecte per fer-lo cada dia millor i anar  construint un 
projecte comú. 
 
Amb tot això creiem que és més fàcil caminar endavant, fer persones 
autònomes i crítiques, amb recursos per gestionar les seves vides i amb 
capacitat per ser feliços. I així construir la seva vida i responsabilitzar-se, 
també, de les dels altres. 
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LES PERSONES QUE PODEU TROBAR A L’ESCOLA 
 

En la nostra Escola hi ha nens i nenes des dels 3 anys fins els 12. Quan acaben 
6è canvien d’espai per anar a l’Institut. 
 
Cada dia hi ha pares, mares, avis i tietes que els acompanyen a l’escola. Als 
petits i petites, al principi i fins que entren sols i no ploren, les persones que els 
porten a l’escola entren (si volen) i els ajuden a buscar el seu penja-robes, a 
portar coses, a buscar joguines i  triar un espai per jugar. 
 
Aquests pares i mares fan moltes activitats plegats: a part de trobar-se a la porta 
de l’escola i fer petar la xerrada, s’organitzen en una Associació de Famílies 
(AFA) per col·laborar colze a colze amb el centre. 
 
Organitzen diferents activitats en horari extraescolar per infants i per adults i 
tallers en cap de setmana per Carnestoltes. Fan jornades per posar guapo el 
Xarau, ajuden a pelar la fruita per menjar a l’hora de l’esmorzar, participen i 
col·laboren en diferents festes, gestionen el menjador escolar, organitzen 
sortides i excursions... 
 
En fi,  que hi ha uns pares i mares molt actius 
amb els quals es treballa molt a gust. 
 
Evidentment, a més de pares, mares i alumnes, 
hi ha els i les mestres: tutors i tutores dels 
grups classe, mestres d’educació especial i 
d’altres que són especialistes de determinades 
àrees, com anglès,  educació física o música.  

 
El temps del migdia estan amb els monitors i monitores del menjador i els nens i 
nenes de 3 a 5 anys dinen en un espai diferenciat a les 12:30h. Per això 
demanem que al matí vinguin esmorzats i a l’hora del pati només facin un petit 
refrigeri (fruita, iogurt begut...). 
 
Altres persones del Centre són en Ferran que és el nostre conserge i ens fa les 
fotocòpies, arregla coses que s’espatllen i obre les portes de l’escola, la Mireia, 
que és l’administrativa que ens ajuda amb tota la paperassa i també l’Eva, la 
Rosa, la Mònica i l’Ester que ens ajuden a mantenir l’escola neta. 
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ELS NOSTRES ESPAIS 
 

La nostra Escola té tres edificis. 
 
L’edifici central: 
 
S’accedeix per la porta principal del carrer Santa  Anna. A la planta baixa 
només entrar  trobem  un espai amb seients on les persones que entreu a 
l’escola podeu seure per parlar, per esperar  algú..... A la mateixa planta està la 
consergeria on trobem en Ferran, la secretaria i el despatx de Direcció, on 
treballem la Mireia, la Núria, el Marc i la Mari Carmen;  i el menjador gran on  
dinen tots els infants de primària que es queden a dinar a l’escola.  A l’altra 
banda de l’edifici també podem trobar  el menjador petit i el gimnàs per poder 
fer les nostres classes d’educació física. 
 
A la primera planta trobem vuit aules que utilitzen els nens i les nenes de la 
Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è).  
 
L’edifici de Mitjans 
 
Hi trobem els infants de la Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r). Aquest està unit a 
l’edifici central per una  passarel·la exterior. També hi ha les aules que fem 
servir a les estones d’Espais (La Caseta, l’Atelier o espai d’art, Construccions, 
Teatre...) i l’aula de música i la biblioteca on podem trobar varietat d’històries i 
aventures que aprofitem per encomanar l’entusiasme per llegir. 

 
L’edifici de Petits  
 
S’accedeix per la porta del carrer  Mare de Déu de Núria i  estan les aules dels 
infants de tres, quatre i cinc anys, la sala de psicomotricitat i l’espai de llum i 
ombra.  Les famílies  podeu   acompanyar i  recollir  els vostres fills i filles fins a  
les aules ja que cadascuna d’elles té una porta que accedeix directament al 
pati. Allà trobareu les  tutores per donar-vos el bon dia  o acomiadar-se de les 
criatures.  D’aquesta manera cada dia hi ha un contacte directe entre famílies i 
mestres i així  poder parlar de qualsevol cosa relacionada amb els infants. 

 
Zones d’esbarjo 
 
Els espais exteriors són grans i molt 
diferents, ja que tenim una  pista 
poliesportiva amb grades, una àmplia 
zona d’arbres que utilitza la canalla 
d’educació infantil amb jocs de pati i 
una zona que li diem “els pins”, al 
final de la qual està el nostre hort. 
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COSES QUE FEM 
 

A la web podeu trobar molta informació del nostre dia a dia i dels projectes en els 
que participem. Us deixem els enllaços perquè pugueu fer un tastet. 
 
Què fem a Petits 
Què fem a Mitjans 
Què fem a Grans 
Projectes en els que participa l’escola. 
 

 
 

QUIN ÉS EL NOSTRE HORARI? 
  

 
Al matí entrem a les 9h. i sortim a les 12:30h 
A la tarda entrem a les 15h. i  sortim a les 16:30h. 
 
Aquest curs, però hem organitzat dos torns per fer entrades i sortides 
esglaonades i alguns grups entren a les 8:50h i surten a les 12:20h i a la tarda 
entren a les 14:50 i surten a les 16:20. 

 

   
 

DADES D’INTERÈS 
 

 
Si necessiteu parlar amb nosaltres ens podeu trucar al telèfon 93 692 64 04.  
La nostra web: www.escolaxarau.cat 
El nostre correu electrònic: ceipxarau@xtec.cat 
En cas que vulgueu contactar amb el servei de menjador, ho podeu fer al  
telèfon 618 154 596 o enviant un correu xarau@vostracuina.com 

 

 
 
 
 

Benvinguts i benvingudes a la VOSTRA ESCOLA. 

 
 
 
 
 
 
 

*aquesta informació està redacta en termes de normalitat, les condicions sociosanitàries 
derivades de la COVID podrien fer-les variar. 

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/qu%C3%A8-fem-a-petits-versi%C3%B3-mc.pdf
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/04/qu%C3%A8-fem-a-mitjans-versi%C3%B3-mc.pdf
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/qu%C3%A8-fem-a-grans-1.pdf
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/projecte-educatiu/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/projecte-educatiu/
http://www.escolaxarau.cat/
mailto:ceipxarau@xtec.cat
mailto:xarau@vostracuina.com

