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HORARIS 

Infantil:   

09.30 – 13.00   i   15.00 – 16.30 

 

Primària:  

08.30 – 13.00   i   15.00 – 16.30 

 

Carrer Pedraforca 3 – 5 

08033 Barcelona  

Telèfon: 93 350 74 86 

www.escolaferreriguardia.com 

UBUNTU es un centre obert que treballa amb 
nens i nenes de l’escola per ajudar en la 
tasca educativa aprofundint en tècniques 
d’estudi i d’esbarjo. 

Servei de psicología i logopèdia per tractar 
gratuïtament els infants de l’escola. 
(TRAMPOLÍ) 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 Cuina    Anglès  Reforç 

   Karate    Patinàtge                Futbol 

  Hip-Hop        Informàtica             Iniciació  
                                                          a l’esport 

Acollida Matinal:   07.30   -   09.30 

Servei de Menjador: 13.00   -   15.00 

 

SERVEIS I ACTIVITATS OFERTES A 
L’ESCOLA 



 

 

 

 
 

 

Projecte GEP. 

Projecte plurilingüe per a desenvolupar les 
llengües extrangeres  fent molt d’incís en  
l’anglès. 

Projecte “Voces para la integración”. 

Introduïm instruments d’orquestra en 
l’aprenentatge musical dels alumnes de 
primària. 

Tablets i  Impressora 3D 

L’escola aposta per les noves tecnologies. 
Per això els alumnes disposaran de tablets 
per aprendre en diverses assignatures i els 
nens de 5è i 6è a mes, també  gaudiran 
d’una impressora 3D. 

 

Treball per projectes 

A infantil treballem per projectes i a primària 
també estem introduint gradualment 
aquesta metodologia. 

 

 

Projecte de Mediació 

L’educador i la integradora social han posat en 
marxa un projecte de mediació per solucionar 
els petits conflictes que sorgeixin a  l’escola. 

Piscina  per a 1er i 6è de Primària 

Els nens de 1er i 6è de primària aniran a la 
piscina de Can Cuiàs dins l’àmbit d’educació 
física (totalment gratuït) 

 

Treballem l’Hort 

Dins el projecte ESCOLRES MÉS 
SOSTENIBLES de l’Ajuntament de Barcelona  

 

 

Projecte Educarts. 

Utilitzem les arts escèniques (Dansa, 
música i teatre) com a eines 
socioeducatives per al desenvolupament 
d’habilitats emocionals, comunicatives, i 
lingüístiques dels infants. 

 

 


