
Història d’Aula Escola Europea

Aula Escola Europea fou creada l’any 1968 per 
Pere Ribera i Ferran, fins aleshores director de
la secció de batxillerat del Liceu Francès de
Barcelona. Pere Ribera va comptar amb l’ajut
valuós dels seus col·laboradors en la docència,
entre ells Jordi Sarsanedas i Amàlia Tineo, i amb el
recolzament de les famílies que varen creure en el
projecte i dels amics que hi aportaren a fons
perdut un suport econòmic, com per exemple José
Manuel Lara i Antoni Puigvert, entre d’altres.

 

L’escola es va crear en un moment difícil de la vida del país: el sistema 
educatiu vigent no era satisfactori i hi havia una evident necessitat de 
renovació que la legalitat vigent no permetia aplicar fàcilment. Tal com 
consta en el seu primer reglament, l’escola fou concebuda al moment de la 
seva creació com una forma d’aportació social en resposta als problemes de
l’ensenyament. 



Aula ha estat desenvolupant
el seu projecte pedagògic
seguint la línia establerta en
el moment de la seva
fundació. Aula és una escola
privada, un centre
experimental al servei del
país i que assoleixi un alt
nivell pedagògic. Des de
l’any 1968 s’han graduat
moltes promocions
d’alumnes, amb l’empremta
d’una formació acadèmica i
personal sòlida, que recorden
el pas per l’escola com una
etapa fonamental en la seva
vida. 

L’any 1996 Pere Ribera, als 81 anys d’edat, es retira com a director i passa 
a exercir la presidència de la Fundació Aula, que ja existia des del 1984. 

L’escola comença les seves primeres passes al carrer Doctor Roux i al carrer
Immaculada. S’instal·la a partir de l’any 971 a l’avinguda Mare de Déu de 
Lorda, primer la secció de primària, desprès secundària i batxillerat, i 
posteriorment educació infantil.  Ja al segle XXI es construeixen els edificis 
de nova planta que substitueixen els antics: el 2003 s’inaugura el de 
secundària i batxillerat, el 2005, el de primària i el 2007 el pavelló 
poliesportiu. El 2009 es renovaren completament els edificis d’educació 
infantil. 

Aula manté la seva vocació de ser un centre experimental al servei del país,
per respondre a les exigències i necessitats de la societat del segle XXI. A 
tal efecte, reflexiona de manera permanent sobre aquestes per dissenyar i 
implementar millores pedagògiques reals que li permetin desenvolupar la 
seva missió amb la màxima eficiència i fecunditat. 



Nom de les promocions a Aula Escola Europea des del 1968. El  fet que les 
promociones més antigues tinguin noms dobles respon a una situació 
història en que encara no era possible al nostre país una educació mixta. 

Darwin 2020
Logos 2019
Àneu 2018
Excelsior 2017
Mediterrània 2016
Cosmos 2015
Àrtic 2014
Claude Cazali 2013
Xina 2012
Amazònia 2011
Aulanova 2010
Kyoto 2009
Tigüipa 2008
Sahel 2007
Mil·lenni 2006
Menorca 2005
Berà 2004
Ceret 2003
Ribera 2002
Vinyoli 2001
Ragusa 2000
Barcelona 1999
Ulisses 1998
Berlín 1997
Praga 1996
Bolonya 1995
Elna 1994
Montfalcó 1993
Llívia 1992
Montsià 1991
Raiers 1990
Ayora 1989
Migjorn 1988
Itaca 1987
Beseit 1986
Xàtiva 1985
Tramuntana 1984
Saurí 1983
Sinera 1982
Atlàntida 1981
Cuixà 1980
Gaudí-Pedralbes 1979
Roine 1977
Llull-Galileu 1976
Cedeira-Jaizkibel 1975



Tell-Valldaura 1974
Sakura-Ahimsa 1973
Ifac-Eivissa 1972
Garona-Bearn 1971
Addaia-Artrutx 1970
Roure-Alba 1969


