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La Revista de l'

Un projecte educatiu de qualitat i un 
gran equip humà

ESCOLA 
CERVETÓ

Fa deu anys vàrem triar aquesta escola, 
fa deu anys que som amics, 
però en canvi fa quaranta-un anys que es va crear. 
Gent que ve des de més lluny, 
gent que viu a prop, 
però tothom ha triat el Cervetó! 
Per què serà? 
Perquè el Cervetó és  casa nostra: 
aquí ens divertim,  aprenem i  coneixem a nova gent. 
Els nostres pares han crescut aquí, 
i molts avis els acompanyaven. 
Hem anat passant de generació en generació, 
fins els nostres temps, i ara som aquí, 
al segle XXI i amb les noves tecnologies. 
BENVINGUTS!!! ENTREU I GAUDIU-NE!

Alumnes de 1r d’ESO.

Ens agrada la nostra escola perquè es diu Cervetó i el nom que li hem posat és molt bonic. 
La nostra escola és molt gran i quan hi toca el Sol es torna alegre. 
La nostra escola sempre està molt maca perquè segons el tema que treballem la decorem 
amb coses enganxades i penjades a la paret. 
A la nostra escola treballem molt i fem treballs difícils i els exposem perquè així tots aprenem. 
A la nostra escola aprenem a escriure contes ben escrits. 
M’encanta el Cervetó perquè ens ho passem molt divertit i perquè els meus amics em cuiden i 
em respecten i les senyoretes són divertides i amables. M’agrada anar a l’escola perquè quan 
estem a fila els meus amics i jo ens expliquem coses.

 
La Classe dels Diables. Alumnes de 2n de Primària.

Per què el Cervetó és la nostra Escola? Dues reflexions

Més de 40 promocions s’han educat a les nostres aules.

Una escola amb història i amb projecció de futur.

És segur que moltes escoles d’arreu del món compartim alguns dels grans prin-
cipis i objectius educatius pel sol fet de ser institucions dedicades de ple al difícil 
i apassionant art d’educar.

Per tant, el qué ens diferencia els uns dels altres són tres aspectes fonamen-
tals:

De quins principis i objectius partim com a institució educativa.	
Com concretem el desenvolupament i l’execució d’aquests principis i 	
objectius.
Què entenem per acció educativa i quina connexió establim entre l’àmbit 	
acadèmic i l’emocional per definir aquest conjunt d’accions.

I en aquest sentit, a l’Escola Cervetó ho tenim clar: el nostre Projecte Educatiu 
és sòlid, coherent i de qualitat, alhora que únic i irrepetible.

Donem veu a la gran família de l’Escola.

Montse Vilà, Directora de l’Escola
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(…) A preescolar, 
un equip de mes-
tres carinyoses, 
pacients, respec-
tuoses, de tracte 
amable i proper, 
ens varen acom-
panyar durant 3 
anys. Van fer que 
la nostra immersió 
a l’escola fos  una 
experiència fàcil i 
tranquil·litzadora, 
alhora que diverti-
da i grata per les 
nostres filles. 

A primària i se-
cundària ens va 
acompanyar un 
equip de profes-
sionals, de tracte 
càlid i comprensiu i alhora disciplinat 
amb els alumnes, amb una gran ca-
pacitat d’adaptació a les caracterís-
tiques de cada individu i les exigèn-
cies de la seva formació. Va ser una 
etapa d’evolució cap a la maduresa 
personal, social i acadèmica de les 
nostres filles, basada en el respecte, 
la solidaritat... sense perdre de vista 
la importància de la seva formació 
acadèmica, que anava creixent en 
solidesa. 

I vam arribar a Batxillerat, que va 

suposar la culminació en la forma-
ció: un equip que honora a l’Escola, 
amb un alt nivell professional i humà, 
d’exquisit tracte personal i recolza-
ment continu i proper a l’alumnat 
adolescent, no sempre fàcil, amb un 
alt sentit de la responsabilitat, una va-
luosa implicació i un nivell d’exigència 
d’alt valor pedagògic.(...)

Per tot això, la nostra més sincera 
gratitud per tots ells,

Família Ruiz Cánovas
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"L’apassionant tasca d’educar"

(...) Moure’s cada dia entre idees i 
adolescents vol dir habitar en aquest 
entremig virtuós entre els canvis verti-
ginosos de la nostra societat i el món 
de les idees eternament vàlides, i no 
naufragar entre un extrem i l´altre. Jo 
he après a moure´m en aquest entre-
mig partint de l´esperit i de la mane-
ra d´entendre l´educació de l´escola 
Cervetó: es respira pels quatre cos-
tats. Entre un món que canvia a tota 
velocitat, subjecte a les “modes” pe-
dagògiques a vegades estrafolàries, i 
l´immobilisme d´algunes inèrcies edu-

catives a vegades tancades als nous 
vents que la història ens porta, entre 
la frescor de la innovació i la solidesa 
de la tradició, entre l´arriscar a expe-
rimentar coses noves al mateix temps 
que es tenen unes arrels ben clares i 
ben profundes: el que he aprés jo en 
tots aquests anys movent-me entre 

adolescents i idees a l´escola és a ha-
bitar en aquest entremig. Però a més, 
el que conservo del Cervetó no és 
només aquest aprenentatge: puc dir 
amb orgull que aquí he fet alguns dels 
millors amics i companys de feina que 
algú que estima aquesta professió 
pugui fer; amics i companys amb els 

que compartir aquesta vocació tan 
boja, rigorosa, senzilla, titànica, quo-
tidiana i heròica, en què s´ha convertit 
l´educació.  

Joan González, Doctor i Professor 
de Filosofia de la UB i Professor de 
Filosofia de Batxillerat.

Una formació integral de 
qualitat és la nostra fita. 

"La nostra experiència a l’Escola Cervetó"

Adaptem els recursos i les metodologies 
a les característiques de cada etapa. 
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Quina qualitat destacaries de l’Escola Cervetó? 

Com en qualsevol institució, en la nostra Escola també afrontem cada dia nous reptes. 
La clau està en entendre’ls com a oportunitats de reflexió i de millora constant.... 

Moltes gràcies a tots i totes per fer-ho possible! 

“Crec que això és el que distin-
geix aquesta escola, no hi ha 
“casos perduts”, cadascun dels 
seus alumnes és tan important 
com l’altre”
Eric Solanes, ex- alumne i estudiant 
del Grau d’International Business 
Economics. UPF.

“Puc dir que l’Escola Cervetó, 
és una gran família.”
Bernat Bertran, ex-alumne i estu-
diant del Grau de Medicina UB

“Sempre he estat assessorada i 
guiada per uns grans professio-
nals que m’han ajudat a traçar 
el meu propi camí del qual em 
sento orgullosa.” 
Sandra Bengoechea, ex-alumna i 
intèrpret de la llengua de signes i 
estudiant de Logopèdia a la UAB.

“El respecte, la sinceritat, 
l’ajuda, els ànims, l’alegria 
que transmet el professorat 
m’han ajudat a créixer i a  
madurar.”
Núria Margalef, estudiant 2n BTX 
d’Humanitats i Ciències Socials.

“A l’Escola hem trobat mestres 
que viuen la seva feina amb au-
tentica vocació de servei”
Irmina Mestre, mare de l’Escola i 
Educadora Social.

“Sempre hem tingut  una sen-
sació de calidesa, familiaritat, 
acompanyament personal i 
acadèmic i, alhora, de serio-
sitat, professionalitat i ferme-
sa.” 
Joan Bretcha, pare de l’Escola, 
forner i farmacèutic. 

“Molts cops he pensat que els 
meus fills vindran al Cervetó”
Marc Ortiz, estudiant de 2n BTX 
d’Humanitats i Ciències Socials.

“El diàleg, l’esforç, la il·lusió, 
la innovació, el rigor i el treball 
en equip formen part del nostre 
esperit”.
Teresa Diumaró, mestra de Cicle 
Inicial de Primària.

“Encara recordo el vestit que 
portava el primer dia com a 
alumna de l’Escola i, anys més 
tard,  l’emoció i el vertigen del 
meu primer dia com a profes-
sora i mare”
Sònia Pradas, biòloga, professora 
d’ESO i BTX, ex-alumna i  mare de 
l’Escola. 

“Pendent de les noves meto-
dologies, l’equip pedagògic es 
preocupa molt pels seus alum-
nes i fa un gran treball individu-
alitzat.” 
Marta Codina, optometrista. 

“L’Escola Cervetó ha estat sem-
pre un  extraordinari company 
de viatge que en tot moment 
està al costat de l’alumnat. Pri-
oritzar el factor humà és una 
realitat que no sempre es dóna 
i que cal agrair i recolzar. L’en-
horabona!”
Equip del Dr Sasot, director de la 
Unitat de Paidopsiquiatria del Cen-
tre Tècknon

“Disposen d’un equip docent 
que treballa per vocació i 
amb il·lusió, liderats per un 
equip directiu amb idees i 
empenta, i aconsegueixen 
que l’Escola sigui i es man-
tingui com una gran família 
on l’objectiu és treballar per 
aconseguir un món millor. 
És una gran sort saber que 
els meus fills no tan sols es 
formaran culturalment, sinó 
també humanament.
Robert Martín, pare de l’Escola i 
Cap de Vendes en el sector ener-
gètic. 

Sempre immersos en la nostra cultura i tradicions.

L’entorn, un potent recurs educatiu.

Un ensenyament diferenciat per a tothom dins un projecte i objectiu 
comuns.


