
Activitats extraescolars 

Futbol – Judo – Bàsquet -  Música 
i instrument – Ioga – Skate – 
Piscina–Robòtica - Patinatge – 
Francès lúdic. 

 

Serveis escolars 
Menjador amb cuina pròpia 
Servei d’acollida de 8 a 9 del matí. 

Altres activitats 

 Festes i tradicions 

 Assemblea d’alumnes 

 Sortides pedagògiques 

 Colònies a 6è 

 Concerts i espectacles de teatre i música 

 

 

       

           
 
 

 

 
 
 

ESCOLA PERE VILA 
   

 

Educació infantil i primària per a nens i nenes de 

3 a 12 anys 

 

 

Coordinació amb l’IES Pau Claris 

Treballem de manera pròxima, 
constant i coordinada per tal de 
definir el nostre projecte comú de 
futur com a centre integrat (de 3 a 18 
anys). Fem conjuntament 
celebracions, actes i activitats 
concretes, com el programa Èxit, els 
padrins de lectura, diverses activitats 
de coordinació entre les àrees i el 
professorat. 
 

 
Pertanyem a la Xarxa 0-18 dels barris 

de Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera-Gòtic 

 

 
 

Escola Pere Vila 
••• 

Pg. de Lluís Companys, 18 
08018 Barcelona 

••• 

Tel. 93 309 94 17 
••• 

escolaperevila@xtec.cat 
••• 

http://agora.xtec.cat/escolaperevila        

                                                                                                                                                                                   Escola Tàndem amb el Palau de la Música 

http://agora.xtec.cat/escolaperevila


El nostre projecte 

Som un centre de dues línies amb 
molts anys d’història.  
El nostre projecte, basat en una 
educació global i integradora, entén la 
diversitat com un fet enriquidor que 
permet treballar valors tan necessaris 
a la nostra societat com la solidaritat i 
el respecte envers les persones.  
Tot això, ho treballem amb una 
metodologia activa i participativa. 

 

 

 Som un centre acollidor i inclusiu.  

 Gaudim d’una experiència emocional positiva que 
ens permet créixer. 

 Activem la sensibilitat envers la diversitat. 

 Desenvolupem l’interès pel coneixement: 
pensament, ciència, literatura, llengües estrangeres, 
arts plàstiques i música. 

 Vetllem per un treball en equip i cooperatiu. 

 Col·laborem, participem i ens coordinem amb altres 
centres, serveis i entitats de l’entorn social del 
territori. 

 Recordant la nostra història i els nostres orígens 
treballem amb metodologies innovadores. 

 Participem en l’assoliment de la cohesió social. 
Promovem la participació dins la vida escolar. 

Els nostres valors 
 

El respecte pel pluralisme, la pau i la convivència, la coeducació, 
la participació, el treball en equip, l’esperit crític, la 
responsabilitat, la creativitat, el respecte pel medi ambient i la 
sostenibilitat, els hàbits de vida saludables i la diversitat cultural 
i lingüística.  
Aquests valors s’han d’entendre des de la perspectiva dels 
puntals en els que vetlla l’educació del segle XXI: aprendre a fer, 
aprendre a viure junts, aprendre a aprendre i aprendre a ser.  
Això ho fem amb una innovació pedagògica i una reformulació 
constant de la manera d’educar, mantenint una bona 
comunicació amb les famílies i col·laborant amb l’entorn social 
més proper. 

 
 

 

    
 

           

Projectes 

 Ambients (Educació Infantil i Cicle2) i Equips de 
treball (Cicle 3) 

 Pla experimental de llengües estrangeres 
(anglès des de P3) 

 Pla d’impuls a la lectura i projecte LECXIT  

 Projecte de biblioteca 

 Treball per projectes 

 Escoles + Sostenibles (Agenda 21) i hort escolar 

 Projecte de música 

 Projecte d’esports d’hivern 

 Projecte TANDEM amb el Palau de la Música. 

 

 

Equipaments 

 
 2 aules de música 
 Sala polivalent i 

vestidors 
 Patis i pistes esportives 
 Biblioteca 
 Armaris d’ordinadors 

portàtils i tauletes 
 Pissarres digitals 
 Sala polivalent: teatre i 

sala d’actes 

       

Projecte Artístic 

Les arts són un dels eixos vertebradors de l’escola, 
s’integren en la resta d’àrees curriculars.  
 Sensibilització musical a educació infantil 

 Ambient musical a 1r.2n. 3r. 

 Dansa a 2n  

 Teatre musical a 3r 

 Cantània a 4t 

 Corrandes i circ 5è  

 Tarda artística a 4t, 5è i 6è: dansa creativa, dansa 
espanyola, batukada, teatre, Percussió Corporal 
instrumentalització, ukelele i ball de bastons.  

 Tarda CompARTir .  

 Educació artística a través d’autors. 

 
 


