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Sant Quirze, 
és educació 

Activitats

Quan vam decidir fer la Mostra 
Pedagògica, pensàvem en la fortalesa 
del fet educatiu al municipi. Sant Quirze 
considera l’Educació com un fet 
transversal des d’una perspectiva 
global, considerant que s’aprèn i s’educa 
arreu, en tots els temps i al llarg i ample 
de la vida.
Un propòsit de la Mostra  és connectar 
el món educatiu. Durant aquest temps 
que hem estat compartint amb les 
entitats, centres i escoles, AFA, agents 
educatius diversos i grups polítics, hem 
coincidit en que cal convertir l’educació 
dels espais i temps no lectius en política 
pública, i transcendir l’ensenyament 
reglat per situar l’educació al centre del 
municipi.
L’Ajuntament i tota la comunitat 
educativa, des de fa temps, està 
apostant per tenir una mirada global i 
inclusiva de complicitat per fer aliances 
educatives als àmbits de la coeducació, 
la renovació pedagògica, el feminisme, 
la cooperació, el medi ambient, 
l’alimentació, la salut, la diversitat 
familiar, la igualtat i la no discriminació 
per raó d’orientació sexual... 
La Mostra Pedagògica  vol aconseguir 
una projecció educativa conjunta i 
complementària entre la tasca familiar, 
els centres educatius, les entitats del 
municipi i tots els agents educatius, a 
partir de compartir objectius basats en 
el compromís i la participació.
La projecció conjunta ens permetrà 
aconseguir els objectius proposats i 
definir Sant Quirze del Vallès com un 
poble amb un ideari clar en l’àmbit de 
l’educació.
Agrair a totes i cadascuna de les 
persones que estan fent possible la 
Mostra, any rere any.

“L’educació 
és a temps complet”

Obertura dels estands 
de la Mostra Pedagògica

Activitats promogudes 
per les entitats 

d’11.00h

a 14.00h

CENTRES I ENTITATS PARTICIPANTS
Escoles primària i instituts

Associació de Famílies d’Alumnes
Escola Municipal de Música, Can Barra

Centre Municipal de Formació d’Adults L’Olivera

LLARS D’INFANTS
El Patufet

Escola Bressol Picarol Blau 

OFIMÀTICA 

Art Typing Acadèmia de formació

IDIOMES
Elms School

FIAC Sant Quirze 
Kids&Us Language school
Tek Tot Estudi Knowledge

SUPORT EDUCATIU
L'Aula, Recursos Educatius

Llicó Centre d'Estudis 
Aula d’Extensió Universitària

Associació d’alumnes i amics d’adults l’Olivera
Més o menys teatre

Pràcticament Didàctica Creativa 

SERVEIS MUNICIPALS
Joventut, Serveis Socials, 

Cooperació, Feminismes i LGTBI, 
Servei d’Intervenció Socioeducativa,

 Cultura, Esports, Protecció Civil, 
Desenvolupament Econòmic i Social,

 Policia Local, Biblioteca, 
Casal Serra Galliners

i Educació i Formació.


