
Presentació de la Fundació Escoles Garbí

La Fundació Escoles Garbí és una entitat privada de tipus docent, que s’inspira necessàriament
en els criteris educacionals del mestre Pere Vergés i Farrés, desenvolupats actualment a les
escoles propietat de la Fundació: l'Escola Garbí d'Esplugues de Llobregat i la Institució Pere
Vergés de Badalona, centres fundats per Pere Vergés els anys 1965 i 1968, respectivament.

Aquests centres acullen alumnes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat.

La finalitat de la Fundació Escoles Garbí és l’ensenyament en tots els seus graus i les activitats
annexes al mateix tal com esportives, musicals, artístiques. Així mateix serà finalitat fundacional
la realització d’activitats culturals de tipus educacional tal com cursets, conferències, concessió
de beques i premis, publicacions, formació de mestres i d’adults i qualsevol altra d’aquest tipus.

La Fundació Escoles Garbí ha de romandre atenta a tot allò que afecti a l’entorn de
l’ensenyament



Els principis educacionals

La pedagogia del mestre Pere Vergés es basa en què tot aprenentatge està basat en la pròpia
experimentació.

L'Escola Garbí i la Institució Pere Vergés, des de la seva fundació, volen impartir una
pedagogia viva, que formi persones reflexives amb valor i amb criteri, actives i compromeses
amb el seu món; conscients de la importància de l'individu dins la societat i, per tant, de la
influència de la tasca que cadascú té en els avenços d’aquesta societat i en la convivència de la
seva gent. Persones amb una formació íntegra, sense descuidar cap dels aspectes que la
formen.

Els pilars en què s’apuntala el nostre projecte educatiu són:

Ciència
Màxims coneixements en el camp de les ciències i les humanitats per tal que els alumnes tinguin
una àmplia formació que els permeti desenvolupar-se en un món lliure i competitiu, on s'exigeix
la preparació integral de les persones.
Es busca impartir una formació el més completa possible, no plena d’informació sense valor, sinó
plena de cultura, de valors, d’interès pel saber i l'aprendre, on es valoren les habilitats de
cadascú potenciant-les i buscant la millora en les mancances.

Ètica

Educació en l’exercici recíproc de llibertat i responsabilitat. Els alumnes han d’adquirir els hàbits
de saber manar i saber obeir. Han d’aprendre que tota actuació individual té transcendència en el
grup, ja sigui en l’equip de treball, ja en el si de la comunitat ciutadana.

Estètica

L’educació per entendre les creacions artístiques és necessària per a la formació cultural,
individual i col·lectiva, i suposa un mitjà de comunicació universal més enllà de les diferències
concretes.

A partir de la formació en les arts, s’educa la sensibilitat, la capacitat d’observació i l’anàlisi
crítica, la creació i la comunicació a través de llenguatges diferents del verbal. Es procura
augmentar el seu bagatge cultural.

A més, el nostre projecte incorpora les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el dia a
dia. Els alumnes no només han de dominar les eines informàtiques, sinó que han d’aprendre a
comunicar-se en el si de la comunitat escolar a través d’elles.

I els idiomes. Les nostres escoles són catalanes; per tant, la llengua vehicular és la catalana.
Això no treu que siguem conscients que estem formant ciutadans del món, que no només han de
dominar la seva pròpia llengua, sinó comptar amb un excel·lent nivell de les llengües castellana i
anglesa. A partir dels 12 anys, els alumnes poden triar una quarta llengua a través dels crèdits
variables (francès i alemany)



Programació d’actes i activitats commemoratives del 40è aniversari de les
Escoles Garbí

Amb motiu del 40 aniversari de la fundació de les Escoles Garbí per part del pedagog Pere
Vergés s’han preparat una sèrie d’actes i activitats commemoratives, tant a nivell privat
d’ambdues escoles com de públic accés.

Aquests actes tindran lloc entre el mes de desembre de 2005 i el mes de juny de 2006.

El tret de sortida es donarà el dia 18 de desembre, amb un acte inaugural tant a l’Escola Garbí
com a la Institució Pere Vergés. Aquest acte comptarà amb la presència de l’historiador de l’art
Josep M. Ainaud de Lasarte i inclourà el desplegament de banderoles a l’exterior dels edificis
de les escoles i la inauguració d’una exposició sobre els seus quaranta anys d’història, que
romandrà fins a finals de curs.

Així mateix, s’ha organitzat un cicle de conferències i taules rodones conjuntament amb la
Societat Catalana d’Història de la Pedagogia i la Societat Catalana de Pedagogia i amb la
col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Sota el títol de L’educació en un món en canvi : del s.XX al XXI (Commemoració del 40
aniversari de les Escoles Garbí) aquest cicle proposa, a més del coneixement de les idees i
realitzacions de Pere Vergés i la seva pervivència, una reflexió i debat sobre la realitat educativa
actual i de futur.

Aquestes taules rodones tindran lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC i es realitzaran un dimarts
al mes, de gener a maig, a les set de la tarda. Tot i que es poden produir canvis de darrera hora,
l’estructura seria la següent:

17 gener  L' educació a Catalunya de Pere Vergés a avui

Josep Gonzàlez Agàpito
Catedràtic d’Història de la Pedagogia. Membre de la Secció de Filosofia i Ciències
Socials de l’IEC
Montserrat Morales
Professora de l’Escola Garbí
Martí Teixidó i Planas
Inspector d’Educació. Professor de Pedagogia de la UAB. Vicepresident de la Societat
Catalana de Pedagogia de l’IEC

Presentació :
Lluís Busquets i Dalmau
President de la Societat Catalana de Pedagogia de l’IEC
Olga Serra Ferrer
Presidenta executiva de la Fundació Escoles Garbí



21 febrer Vigència d’un model educatiu basat en el coneixement i el civisme

Josep Maria Ainaud de Lasarte
Historiador
Oriol Bohigas
Arquitecte. President de l’Ateneu Barcelonès
Salvador Giner
President de l’Institut d’Estudis Catalans
Elvira Ontañon Sánchez-Arbós
Presidenta de la Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza

Modera:
Santiago Tarín
Periodista de La Vanguardia 

21 març  Educar en la societat complexa d' avui

Pere Darder Vidal
President del Consell Escolar de Catalunya. Membre de la Societat Catalana de
Pedagogia de l’IEC
Albert Grau i Montero
Director de l’IES Miquel Tarradell
Mercè Izquierdo Aymerich
Catedràtica de Didàctica de les Ciències de la UAB. Membre de la Societat Catalana de
Pedagogia de l’IEC
Joan Mateo Andrés
Catedràtic de Pedagogia de la UB
Joan Majó Cruzate
Director General de CCRTV

Modera:
Jordi Sacristán
Periodista de COM RÀDIO

25 abril Educar en els valors de la democràcia

Ignasi Casals Coll
President de l’AEC. Director de l’Escola Ginebró
Àngel Castiñeira Fernández
Director i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE
Miquel Martínez
Catedràtic de Pedagogia de la UB
Marta Rosàs i Cortada
Secretària general de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Modera:
Mercè Beltran
Periodista de La Vanguardia

23 maig  L' educació del futur

Xavier Bru de Sala
Periodista i escriptor
Jaume Carbonell Sebarroja
Director de Cuadernos de Pedagogia



Xavier Rubert de Ventòs
Catedràtic d’Estètica a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Membre de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials de l’IEC
Jaume Sarramona López
Catedràtic emèrit de la UAB. Membre de la Societat Catalana de Pedagogia

Modera:
Salomó Marquès i Sureda
President de la Societat d’Història de la Pedagogia de l’IEC

Paral·lelament a les conferències i taules rodones s’escriuran una sèrie d’articles, també a
l’entorn del tema de l’educació, que seran publicats a raó d’un per mes a diferents mitjans de la
premsa escrita. Aquests articles seran escrits per:

Salvador Giner, sociòleg
Josep M. Ainaud de Lasarte, historiador
Xavier Bru de Sala, escriptor
Xavier Rubert de Ventós, filòsof
Robert Saladrigas, escriptor
Oriol Bohigas, arquitecte

A més, els alumnes de l’Escola Garbí i la Institució Pere Vergés rebran la visita d’alguns
d’aquests personatges rellevants i identificats amb el projecte pedagògic de la Fundació, amb els
quals podran conversar i reflexionar sobre el seu model d’escola i altres aspectes.

Durant el mes de maig a més dels actes ja esmentats se’n duran a terme d’altres. Per una banda
els alumnes d’ambdues escoles es trobaran a la platja de la Barceloneta, seu originària de
l’Escola del Mar, per formar un gran mosaic humà representant el quadre que va realitzar Joan
Miró per les Escoles Garbí.

Per altra banda està prevista la visita del Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall i Mira, President
de la Generalitat de Catalunya i l’Honorable Sra. Marta Cid i Pañella, Consellera d’Educació, i la
descoberta d’una placa commemorativa de l’aniversari, amb l’actuació de la coral de les escoles.

Finalment, es farà l’acte de cloenda d’aquesta celebració al Palau de la Música en el qual, a més
d’Olga Serra i Ferrer, Presidenta de la Fundació Escoles Garbí, intervindran Salvador Giner i
Oriol Bohigas –membre fundador de les escoles-. Igualment estan previstes la projecció d’un
document visual que reculli els actes commemoratius i l’actuació de la coral formada pels
alumnes de l’Escola Garbí i la Institució Pere Vergés.


