
Projecte
Educatiu
Institucional

Una meta PEIBarcelona
Gran Via Corts
Catalanes, 1196 
08020
Tf. 933 149 560

Aranda de Duero
Crta. de Aranda 
a La Aguilera, km 6,5
09400
Tf. 947 545 006

Torroella de Montgrí
Rda. Pau Casals, 35
17257
Tf. 972 758 416

Viladecans
Avda. Germans 
Gabrielistes, 22
08840
Tf. 936 581 750

Ripollet
Nord, 32
08291
Tf. 935 809 898

Madrid
Eugenia
de Montijo, 92 
28025
Tf. 914 665 121

Roa
Avda. Padre Usera, 16
09300
Tf. 947 540 069

Sant Adrià de Besòs
Ricart, 8
08930
Tf. 934 620 022

Aprendre comprendre  transformar  estimar

300 anys
al servei de l'educació

Tradició i innovació

gabrielistas.org

Perspectiva espiritual
Interès primordial per la persona
Escola innovadora, creativa i transformadora
Col·laboració i treball en xarxa
Respecte a la integritat de la creació
Construcció d’un món just i fratern

Un camí
Evangelitzar
Educació oberta a tothom
Metodologia encarnada
Adaptació permanent al canvi
Recerca de l’excel·lència
Ser autèntics líders

Uns valors
Austeritat i Senzillesa
Autenticitat i Transparència
Esperit alegre i Optimista
Implicació i Compromís
Esperit de Família
Col·laboració i Solidaritat

Som
Gabrielistes



Autèntics líders
per a una major
fraternitat

Innovar 
i dissenyar
nous projectes

Liderar
emocionalment

Descobrir
els talents
i les capacitats
de cadascú

Compartir 
experiències
des de la trobada
personal i el diàleg

Gestionar les emocions
i descobrir la pròpia
interioritat

Valorar la importància de 
la reflexió i la meditació

Fomentar experiències
que afavoreixen 
la vivència espiritual

Apropar els valors
evangèlics a la
comunitat educativa

Viure la Fe seguint
el model de Jesús

Estimular
la creativitat
i la investigació

Espais
i temps
d’interioritat

Acompanyar 
els processos 
de creixement 
personal

Orientar, guiar,
il·lusionar, 
apassionar,
motivar i
dinamitzar

Equips
cohesionats

Educar per ser

ser per transformar

Intel·ligències
Múltiples + Intel·ligència

Espiritual

Aprenentatge
cooperatiu

Aprenentatge
basat en 
problemes

Pensament
crític

Estimulació
primerenca

Aprendre
fent

Desenvolupar les intel·ligències intrapersonal, interpersonal, 
lingüística, logicomatemàtica, espaciovisual, musical, 
cinesicocorporal, naturalista i espiritual.

Fomentar la interacció
entre companys com a 
recurs metodològic per 
ajudar en el procés de 
desenvolupament.

Construir els 
coneixements 
sobre situacions 
i problemes de 
la vida real.

Aprendre a 
discernir les 
diverses 
situacions
i escollir la 
millor opció.

Proporcionar 
estímuls rics
i variats per 
desenvolupar una 
bona organització 
neurològica.

Ser protagonista del propi 
aprenentatge i tenir la 
possibilitat d’experimentar, 
investigar i interioritzar.


