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L’Escola del Mar: cent anys ensenyant a pensar, 

sentir i estimar  

 

● L’Escola del Mar és un dels referents a Barcelona del model pedagògic 

que situa a l’alumne en el centre de l’aprenentatge 

 

● La lectura, la música i el joc eren part fonamental projecte pedagògic de 

l’Escola del Mar que va iniciar el pedagog Pere Vergés en el 1922, i que 

encara continua vigent 

 

● Una bomba durant la Guerra Civil va destruir el seu edifici de la 

Barceloneta en el 1938, traslladant-se primer a Montjuïc, i posteriorment 

a la seva ubicació actual, al barri del Guinardó 

 

 

Barcelona, 26 de gener de 2022 

 

L’Escola del Mar (C/Gènova,12), escola municipal creada l’any 1922 i símbol de la gran 

tasca pedagògica que va desenvolupar l’Ajuntament de Barcelona des de principis del segle 

passat, celebra aquest 2022 el seu centenari. Els actes comencen aquest dimecres 26 de 

gener, quan tots els alumnes del centre i l’equip educatiu aniran a la platja de la Barceloneta 

a gaudir de l’espai amb diferents jocs i un dinar de germanor. El conseller d’Educació i 

president del Consorci d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray ha assistit a l’acte. S’ha 

escollit aquesta platja per iniciar els actes del centenari perquè va ser el lloc on va començar 

tot ara fa 100 anys. Per la tarda les famílies de l’escola bufaran les espelmes del pastís 

d’aniversari i enlairaran un globus amb els colors del centre educatiu: blau, verd i blanc. 

El dissabte 29 de gener tindrà lloc un acte en què hi participaran el regidor d’Educació a 

l’Ajuntament, Pau Gonzàlez, i la comissionada d’Educació, Maria Truñó. A més, també hi 

participaran els infants de l’escola i antics alumnes i docents; i la directora de l’Escola Virolai, 

Coral Regí, farà una conferència titulada “Renovació, Transformació i Compromís”. La 

matinal serà amenitzada pel grup de jazz “El cuarteto errante” i tindrà com a colofó, abans 

del dinar d’antic alumnes, la inauguració de la Plaça de Vilamar. El centre estarà obert per a 

qui vulgui visitar-lo de les 11:00 del matí a les 14:00 de la tarda. 

A més, dins dels actes del centenari de l’Escola del Mar es publicaran tres llibres: un del 

recull pedagògic que acompanya la història de l’Escola del Mar; un altre de contes escrits 

pels infants de l’Escola del Mar de la Barceloneta abans de la guerra i il·lustrats pels actuals 

alumnes de l’Escola; i un tercer, què està per fer, en què hi participarem amb els dibuixos 
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elaborats en el concurs de dibuix ràpid, que comptarà amb estampes dels espais més 

emblemàtics de Barcelona, dissenyats per infants de tota la ciutat.  

I durant l’any també es durà a terme una cursa de banderes per la ciutat, passant per 

diferents ubicacions en què ha estat l’escola en aquests 100 anys; documentals, exposicions 

al Born i al MACBA; i un àlbum de cromos amb un recull de fotografies de l’escola.  

 

Un segle d’història compartida amb la ciutat 

 

L’Ajuntament de Barcelona va obrir l’Escola del Mar va obrir el 26 de gener del 1922 sota la 

direcció del mestre i pedagog Pere Vergés, i amb una idea d’innovació, renovació i 

acostament a la realitat que envolta els infants. Es va escollir aquesta ubicació pensant en la 

salut dels alumnes, a l’aire lliure i a prop del mar. El seu primer emplaçament va ser en el 

C/Almirante Aixada, mirant al mar i al costat dels Banys Orientals. L’edifici era fusta i d’una 

sola planta i en forma de U, damunt d’una estructura de ciment sobre la qual hi havia la 

sorra de la platja.  

 

 

Imatge de l’Escola del Mar a la Barceloneta 

 

A prop del mar, el projecte de Pere Vergés es fonamentava en la coeducació de nens i 

nenes, al 50%, i en atorgar càrrecs de responsabilitat als alumnes i ensenyant als alumnes a 

tenir consciència democràtica. Els infants va iniciar un projecte de revista, “Garbí”, en què 

escrivien les seves cròniques, contes i tot allò que passava a l’escola. A l’Escola del Mar la 

música, la lectura, el temps de joc eren parts fonamentals del projecte educatiu. La major 

part de l’activitat de l’escola es feia a l’aire lliure, a la platja.  
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Imatge de l’Escola del Mar a la Barceloneta 

 

El 7 de gener de 1938, durant la Guerra Civil espanyola, una bomba va destrossar l’edifici i 

va ser traslladada a Montjuïc, a prop de la Font del Gat, a la Rosaleda. Un emplaçament 

provisional que ràpidament va quedar petit per la idea d’escola que tenien, i va obligar a 

buscar una altra ubicació.  

 

 

Imatge de l’Escola del Mar a la Rosaleda 

 

Va ser al novembre de 1948 quan l’Escola del Mar s’emplaçaria en la seva ubicació actual, 

en el districte d’Horta-Guinardó, al C/Gènova 12. Sobre aquest edifici i durant la celebració 

del 90è aniversari en el 2012, es va publicar el llibre “De residència particular a centre 

escolar” a càrrec d’Isabel Busquets, antiga docent de l’escola.  
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Dues imatges de l’Escola del Mar al Guinardó 

 

Fonaments de l’Escola del Mar 

 

Sota el lema “L’Escola del Mar ens ensenya a pensar, sentir i estimar” al llarg d’aquests cent 

anys han tingut la necessitat de treballar pel coneixement i reconeixement del treball del 

centre, amb la idea de mirar al futur amb compromís i la il·lusió d’un projecte compartit amb 

les famílies. Cal destacar aquest darrer punt, com a part molt important del projecte de 

centre.  

L’Escola del Mar té una línia d’educació infantil i de primària i està situada des de fa més de 

60 anys en el districte d’Horta-Guinardó. La seva metodologia de treball situa a l’alumne en 

el centre del procés d’aprenentatge, tot respectant i acceptant les diferències de cada 

membre de la comunitat educativa com a fet enriquidor.  

L’Educació artística esdevé un dels pilars fonamentals del seu projecte educatiu i de la 

formació integral de la persona. Una escola catalana i compromesa amb l’ús de les 

Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) com a instrument de comunicació i 

d’aprenentatge autònom i responsable.  

A tota la ciutat s’està treballant en els darrers anys en un impuls sistèmic perquè tots els 

projectes educatius possibilitin una transformació educativa inclusiva i equitativa, a partir 

l’experiència iniciada a centres com l’Escola del Mar. En l’actualitat aquesta transformació 

educativa es treballa mitjançant el Pla d’accions per a la transformació educativa a 

Barcelona impulsat pel Consorci d’Educació. 

https://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?59150
https://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?59150

