
 

 

 
ESCOLES BRESSOL: 

ALBÍ 
CARGOL 
GUINARDÓ 
L'ARBOÇ 
L'ARQUET 
L'HARMONIA 
LLAR D'INFANTS 
 

MARINA 
MONTSERRAT 
SANT GENÍS 
TRES TURONS 
TRIS TRAS 
VALLDAURA 
XARLOT 

CENTRES D’INFANTIL  I PRIMÀRIA: 

ÀNGELS GARRIGA 
ARC IRIS 
BALOO 
COVES D'EN CIMANY 
EL CARMEL 
ELS PINS 
ESCOLA DEL MAR 
ESTEL - GUINARDÓ 
FONT D'EN FARGAS 
HEURA 
JOVELLANOS 
 

M. DÉU DE MONTSERRAT 
MARE NOSTRUM 
MAS CASANOVAS 
PARC DEL GUINARDÓ 
PAU CASALS 
PIT ROIG 
TAXONERA 
TORRENT DE CAN CARABASSA 
TORRENT D'EN MELIS 

INSTITUTS DE SECUNDÀRIA: 

ANNA G. DE MUNDET 
FERRAN TALLADA 
FRANCISCO DE GOYA 
JOAN BROSSA 
JOSEP PLA 
 

M.CARRASCO I  
NARCÍS MONTURIOL 
PRÍNCEP DE GIRONA 
VALL D'HEBRON 

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL: 

FOLCH I CAMARASA 
LA GINESTA 

 

  

SERVEI EDUCATIU D'HORTA-GUINARDÓ 

  

COL·LABOREN:  

Centre Educatiu Can Llupià, Escola Rel, Polisportiu Olimpics Vall Hebron,  
Cesire*|creamat, Districte d’Horta-Guinardó, Consorci d’Educació de Barcelona 
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QUÈ ÉS? 
 
Des de la Xarxa 0/18 d’escola pública d’Horta-Guinardó i el 

Servei Educatiu d’Horta-Guinardó s’ha impulsat l’activitat 
“03,1416 Geometria”. 
El curs 2015-2016, es proposa dinamitzar el treball de 

geometria en els centres de la zona. Aquest es l’origen del 
projecte “03,1416 Geometria” en el que es planifiquen 
actuacions de formació per totes les etapes educatives amb 

l’objectiu d’actualitzar la formació del professorat i innovar 
en el treball de geometria als centres. 
Per al curs 2016-2017, després de la formació realitzada el 

curs passat, el projecte es concreta en la realització d’una 
activitat en xarxa compartida entre tots els centres públics 
de la zona, amb la participació de l’alumnat. 
 

PERÍODE 

 

Es portarà a terme durant la setmana del 13 al 17 de març, 
amb activitats entre els diferents centres i especialment el 
dimarts, 14 de març (dia PI) amb l’acte central al Polisportiu  

Olímpics Vall Hebron, amb la participació de  tots el centres 
i amb altres activitats al Parc del Guinardó i a la zona Vall 
d’Hebron Mundet. 
 

QUÈ PRETÉN? 

 

Potenciar el treball de geometria amb l’alumnat de tots els 
centres públics del districte d’Horta-Guinardó, un total de 45 
centres i prop de 10.000  alumnes. Enfortir el treball en 

xarxa que es porta a terme cooperativament entre els 
centres públics del districte. Compartir estratègies i innovar 
metodologies de treball dins de l’aula. 
 

 

 

 

 

web de la Xarxa 0/18: http://escoleshg.cat/ 

Ac t i v i ta t s  
 

 

 
 
 

Al llarg de la setmana del 13 al 17 de març es faran diferents activitats a 
les llars d’infants, escoles d’infantil i primària i als instituts de secundària 
amb la finalitat de potenciar la relació i el treball cooperatiu. Els centres 

prepararen activitats i conviden a participar-hi a la resta, que fan visites 
d’intercanvi per gaudir de les activitats que els ofereix l’escola amfitriona. 
 

           (Programa d’activitats a la Web https://goo.gl/19txWY). 
 

 

ACTE CENTRAL 

Dimarts 14 de març (dia Pi)  

Polisportiu Olímpics Vall Hebron 

 

9:30 a 13:00 hores: els alumnes de 3r. de tots els Instituts de Secundària 

preparen i organitzen recorreguts de tallers de geometria per els alumnes 

de 3r. de tots els centres d’infantil i primària de la Xarxa 0/18 al Polisportiu  

Olímpics Vall d’Hebron. 

11:15 hores: acte central amb parlaments i actuació de “Circ Pistolet”. 

 

 
 

 
Posteriorment als actes i activitats de la setmana, es preveu exposar la 

feina realitzada a diferents espais del Districte d’Horta-Guinardó.  

  

 

http://escoleshg.cat/
https://goo.gl/19txWY

