120 ANYS:

COM HEM CANVIAT!
Història de la nostra Escola. Del 1894 al 1939
1892.
S’inicien les obres
de construcció de l’Escola.

1894.
L’escola obre les seves
portes. Tots els alumnes són
interns (fan vida a l’escola).
L’ Ajuntament de Sarrià
posa el nom “Escoles Pies”
al carrer que
porta directament
a l’entrada del col·legi.

1906.
1907.
S’inicien els festivals gimnàstics.

Inauguració del Museu
Comercial, una eina didàctica
molt innovadora.

1911.
Hi ha constància de l’existència
d’un equip de futbol del
col·legi.

1912.
Introducció de l’electricitat i
la il·luminació elèctrica
a tot l’ediﬁci.
Quadre ﬁnal del festival d’educació física de 1913

1922.
Construcció de nous i complets
laboratoris de química.

1914.
Es posen en marxa
les colònies d’estiu.
Funcionaren ﬁns a 1932.

1923.

Els petits del col·legi amb l’uniforme (1913).

A més d’alumnes interns,
el col·legi passa a admetre
alumnes migpensionistes,
que van a dormir a casa.

Visita de tots els alumnes a la Sagrada Família el
febrer de 1916.

1926.
Es compra un autocar per
anar a recollir i retornar
els alumnes
migpensionistes.
Secció cinquena d’interns, 1920.

1927.
S’admeten alumnes
externs, que només vénen
a fer les classes.
Benedicció del primer dels autocars que es
compraren per al transport escolar (1926).

1930.
El rei Alfons XIII visita
el col·legi.
Alumnes de 2n i 3r de batxillerat (curs 1935-1936).

1933.
El rei Alfons XIII a la galeria del pati central (1930).

Per a complir les disposicions de la República sobre col·legis
de l’Església, l’Escola Pia de Sarrià es converteix en la “Mútua
Escolar J. Gispert”.

1936-1939.
Sis escolapis del col·legi cauen víctimes de la persecució religiosa. Durant la Guerra Civil, el
col·legi queda conﬁscat i convertit en escola militar.
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Història de la nostra Escola. Del 1939 al 2014
1939.
El col·legi recupera la seva activitat docent.

1953.
Es posa en marxa l’Associació de Pares d’Alumnes.

1957.
A partir d’aquest any comença una lenta conversió dels
dormitoris dels interns en noves aules.

1961.
S’inaugura l’emissora de
ràdio “Ràdio Juvenil”,
que el 1964 es
convertirà en
emissora de
televisió.

Repartiment de premis a la sala d’actes abans de la
seva restauració (1947).

Secció quarta de mitja pensió, curs 1949-1950.

1962.
Es crea el parvulari extern Escoles Pies.

1969.
Comencen a fer-se classes de català.

1970.
S’inaugura el
primer pavelló
del Club
Escolapis
Sarrià (CES),
amb piscina coberta.

Estudis de l’emissora de Ràdio Juvenil
(curs 1962-1963).

1980.
Entren al col·legi les primeres
alumnes. Fins llavors el
col·legi era només per a nois.

Aula de 1r B d’EGB (1977).

Alumnes de 5è A amb uniforme de l’Escola
(curs 1972-1973).

1982.

1981.

Creació del Centre
Calassanç de
Formació Professional.

Té lloc el primer “Dia de la Família”.

1986.
Es compren els
primers ordinadors
per a ús escolar.
Aula pràctica per als estudis d’imatge i so del Centre Calassanç.

La primera promoció d’alumnes d’electrònica, del
Centre Calassanç.

1986.
L’Escola accedeix al règim
de concert escolar, del
que se’n beneﬁcien les
famílies.

1987.
Al Centre Calassanç
comencen a impartir-se
cursos d’imatge i so.

1991.

Inici de les celebracions del centenari de
l’Escola (1994).

Per primera vegada l’escola té un director que no és escolapi.
Alumnes de 6è B d’EGB el curs 1988-1989.

2000.

1994.
Es posa en marxa l’ESCAC, que més endavant es traslladarà a
Terrassa.

La comunitat religiosa deixa de fer vida a l’ediﬁci. L’espai que ocupava és destinat al nou parvulari.

2003.
El col·legi esdevé seu del Centre de Formació de Tècnics Esportius, de l’Escola Pia de Catalunya.
S’inaugura la reforma integral del pavelló esportiu.

2005.
Entra en funcionament la mediateca.
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El col·legi. Espais exteriors

L’ediﬁci és obra de l’arquitecte Francesc Mariné i Martorell
(1845-1902). La façana central té 112 metres d’ample, les laterals
64 i la torre central 52 metres d’alçària (64 ﬁns a la creu).

El col·legi, tot just acabat (c. 1894).

Havia de tenir dues torres laterals,
però per abaratir el projecte, només se’n
construí una, al centre.

L’entrada de l’escola, amb l’arc original, el 1946.

Vista aèria del col·legi poc abans que
el 1970 s’hi construís el pavelló esportiu.
El jardí d’entrada a inicis dels anys 40.

Perspectiva actual.

Jardins del col·legi amb els automòbils dels pares
dels interns (c. 1920).

L’ediﬁci anomenat “gimnàs d’estiu”, als jardins
del col·legi.

Per a la seva construcció es van adquirir uns terrenys de la
ﬁnca Torre Vilana, al municipi de Sarrià. El lloc triat, al peu de
Collserola, permetia unes òptimes condicions de salut o
“higièniques”, en llenguatge del moment.

L’ediﬁci del poliespoertiu s’inaugurà el maig
de 2013.

Pati de recreació, cap a 1907.

El pati central en plena classe de gimnàstica,
el 1913.

Vista aèria de cap a 1925.

Pensat per a 200 alumnes en règim d’internat, amb el temps ha resultat ser un ediﬁci capaç
d’adaptar-se del tot a les noves necessitats educatives i a un elevat nombre d’alumnes.
En el curs 1992-1993 la torre central va ser objecte d’una profunda rehabilitació. Es van fer nous
els vuit àngels cantoners.
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El col·legi. Espais de vida escolar

L’escala principal el 1913.

Dormitoris d’alumnes interns de la secció
quarta (c. 1894).

Els alumnes interns feien vida a l’Escola, cada
un d’ells disposava d’una habitació individual.
Els interns s’agrupaven per edats i formaven
“seccions” sota la direcció d’un religiós escolapi.
El 1909 es construí una infermeria a les golfes del
col·legi. En el curs 1919-1920 es feren dutxes i
cambres de bany, amb aigua calenta, situats al
semisoterrani.

Passadís dels dormitoris amb els lavabos al mig,
cap a 1925.

Els “pediluvis” construïts en el
curs 1919-1920.

Infermeria del col·legi als anys 40.

Els menjadors
foren ampliats
el 1923 per a
poder donar
cabuda als
migpensionistes.

Un dels menjadors, cap a 1946.

Menjador dels petits, curs 1962-1963.

Capella de l’Escola en els anys 20.

Sala de visites, en una fotograﬁa anterior a 1913.

Sala de visites actual.

Altres espais de vida dels alumnes eren la capella (reformada del tot el 1931, entre 1940 i 1945,
i el 1968), la sala de visites (on els interns podien estar amb els seus pares en el dia de visites), la sala
d’actes (presidida per un baix relleu obra de Josep Sanabra, del 1895; l’actual decoració és de 1949), el
teatre o, més modernament, la sala de cinema. La sala polivalent es va inaugurar el 1986.

Sala d’actes a principis del segle passat.

La sala d’actes ornamentada per al repartiment de
premis del curs (1916).

Escenari del teatre que hi havia al primer pis, en una
obra representada el 1916.

Antiga sala de cinema, on ara hi ha la mediateca
(c. 1944).
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El col·legi. L’ensenyament, les aules

Sala d’estudi (1894).

Passadís de les aules del segon pis (1894).

“Estimar, educar, ensenyar”, el
lema de les celebracions de la nostra
Escola, situa la persona de l’alumne
en el centre de l’activitat docent.

Tercer grau de primària (curs 1927-1928).

Aula de la secció cinquena (1913).
Aula de primer ensenyament (curs 1922-1923).

Les velles aules han anat
donant pas a modernes
instal·lacions.
El 1894 l’ensenyament
depenia del Ministeri de
Foment.
El 1900 es creà el
Ministeri d’Instrucció
Pública.

Aula a mitjans dels anys 40.

Aula a l’inici dels anys 40.

El 1980 les
competències en matèria
d’ensenyament van ser
traspassades a la
Generalitat de Catalunya.
Aules dels més petits, cap a 1953.

Una classe en el curs 1947-1948.

Aula d’estudi, curs 1962-1963.
Aula dels alumnes de preuniversitari, cap a 1959.

Entre 1894 i 1936 va haver-hi
14 plans d’estudis del
batxillerat.
Darrerament s’ha modiﬁcat
el sistema educatiu els anys
1990, 2006 i 2013. L’Escola s’ha
anat adaptant amb esperit
innovador i amatent als nous
reptes de cada moment.

Una aula actual de parvulari.

Una aula actual de cicles formatius.
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El col·legi. Les aules de pràctiques
Des dels seus inicis
el col·legi ha estat dotat
de modern material
didàctic.

L’ensenyament dels
estudis comercials es va
fer a partir d’iniciatives
innovadores, com la
simulació d’empreses
de comerç, l’existència
d’una “moneda escolar”
o el Museu Comercial,
inaugurat el 1906.

Vista del Museu de Ciències Naturals en el curs
1922-1923.

Vista general del Museu Comercial el 1920.

El Museu de Ciències Naturals poc abans del seu
trasllat al primer pis, a mitjans dels anys 60.

Vista general del Museu de Ciències Naturals.

Aula de mecanograﬁa a l’inici dels anys vint.

El nou laboratori de química inaugurat el 1922.

El laboratori de física a començaments del segle XX.

En un principi hi havia un
únic laboratori de física i
química, que quedà
desdoblat el 1921.

L’aula de dibuix al quart pis, estrenada cap a 1919.

Renovats i canviats de
lloc en diverses ocasions,
han constituït una
permanent eina didàctica
en els seus 120 anys.

Gimnàs construït el 1952, on ara hi ha el pavelló
esportiu.

La mediateca,
inaugurada el 2005.
Primitiva aula de dibuix, on ara hi ha la
mediateca (1913).
Piscina del pavelló esportiu
actual.

La biblioteca de la comunitat escolàpia i de l’escola,
en el curs 1962-1963.

La primera aula d’informàtica de l’Escola amb els
professors d’EGB fent-hi pràctiques (1988).

L’Escola ha tingut
sempre present els
avantatges de l’educació
artística i de l’educació
física, i des de ﬁnals
del segle passat, l’ús i
aproﬁtament de les noves
tecnologies de la informació.
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Records 1994-2014. Programes internacionals i convivències
És durant aquest període que el col·legi inicia i consolida la seva projecció internacional. A la
dècada dels noranta es realitzen els dos primers intercanvis. El primer fou amb l’escola
alemanya de Sindelﬁngen, la Gottlieb-Dalmier-Schule, amb alumnes de formació professional i
el segon amb el collège Jean Bauchez de Metz, amb alumnes de primer i segon de BUP.
Posteriorment s’anirien establint relacions amb escoles d’altres països de tot arreu del món.
Actualment l’escola ofereix als seus alumnes 13 programes d’intercanvi i estades a l’estranger.

Els alumnes alemanys de la Gottlieb-Dalmier –
Schule durant la seva estada a la nostra escola.

Alumnes francesos i catalans que van participar en
el primer intercanvi amb l’escola Jean Bouchez de
Metz.

Alumnes d’ESO participants en el programa d’integració al Canadà.

Alumnes de 2n d’ESO participants en l’intercanvi
amb el Collège Jean Rous de Pia (França).

Alumnes de 1r de batxillerat que van participar en
el programa de classes europees a Alden-Biesen, a
Bèlgica.

Alumnes de primària participants en l’estada lingüística a Shiplake College, a Anglaterra.

Les primeres convivències estaven adreçades als alumnes que es preparaven per rebre el
sagrament de la primera comunió. Posteriorment es van organitzar, també, pels alumnes
que es preparaven per rebre el sagrament de la conﬁrmació. Actualment hi participen tots
els alumnes de l’escola i tenen un caràcter formatiu i lúdic. Cada any els alumnes esperen amb
molta il·lusió l’arribada de les convivències.

Els nens i nenes de P5 reguen l’hort.

Aquests apicultors són alumnes de 2n
de primària.
Un grup de 1r d’EGB s’està preparant per fer una
dança popular.

Alumnes de 3r al Pirineu.

La foto de grup d’alumnes de 4t d’ESO després
de fer ràfting.

Alumnes de COU a Itàlia.

1894 - 2014

120 ANYS:

COM HEM CANVIAT!
Records 1994-2014. El nostre treball de cada dia

Les aules, els laboratoris, els tallers, el pati, l’aula de natura, la mediateca i qualsevol racó de
l’escola són espais d’aprenentatge. En gran grup, en petits grups o individualment, el treball
de cada dia va fent créixer tota la comunitat educativa. Els alumnes són els protagonistes de tot
aquest procés d’ensenyament-aprenentatge. Manipulant, experimentant, memoritzant, resolent,
relacionant, expressant, fent recerca... van adquirint les destreses i els coneixements que els permetran desenvolupar totes les seves capacitats.

El Projecte ComConèixer a primària.
Els alumnes de parvulari a l’hort de l’escola.

Alumne de l’ESCAC.

Classe d’electrònica.
El taller de perfums.

Pintant amb escombres en el
Projecte Joan Miró.

Alumnes de cicle mitjà de primària.

Per atendre tot aquest treball l’escola compta amb 222 professionals. Docents, personal
d’administració i serveis, educadors de menjador, monitors d’extraescolars, psicòlogues,
logopeda, tots ells al servei d’un sol objectiu: que tots i cadascun dels nens i nenes de l’escola
tregui el millor de si mateix.

Alumnes de batxillerat al laboratori de química.
La festa del color groc al parvulari.
La logopeda amb una alumna del parvulari.

Alumnes d’EGB a l’aula.

Alumnes de BUP a classe.

La robòtica, una matèria optativa a l’ESO.
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Records 1994-2014. Els esports

La pràctica de l’esport sempre ha estat un eix vertebrador de la vida de l’escola. A les
classes d’educació física, a les jornades esportives, a les extraescolars, es treballen les tècniques
esportives i s’adquireixen hàbits i valors personals i socials. L’autoconeixement, l’autonomia, la
responsabilitat, l’autocrítica, la participació, el respecte i l’honestedat, s’aprenen amb la pràctica
esportiva individual i col·lectiva.

La Diada de l’Esport.

Classe de natació .

Actualment el pàdel està inclòs dins de l’assignatura
d’Educació Física i com a activitat extraescolar.

Alumnes del cicle formatiu d’Activitats FísicoEsportives durant una classe.

Esbarjo dels alumnes de primària al camp de futbol.

Partit de bàsquet a l’antic pavelló.

L’any 2012 el CES (Club Escolapis Sarrià), que des de la seva fundació havia gestionat les
activitats extraescolars i les competicions esportives, dóna pas a la Secció Esportiva de
l’escola. Cada any més d’un miler d’alumnes participen en les diferents activitats extraescolars
esportives de l’escola: diveresport, multiesport, rítmica, taekwondo, judo, natació, escacs,
futbol, bàsquet, hoquei, cros, pàdel...

Alumnes participants en la XVIII Competició
Interescolar de Judo.

El cros, un eix transversal entre les activitats escolars i extraescolars.

Conjunt benjamí de rítmica.

El cros de Sant Josep de Calassanç.

1894 - 2014

120 ANYS:

COM HEM CANVIAT!
Records 1994-2014. Festes i celebracions

Cada curs celebrem nombroses festivitats. Festes pròpies de l’escola, com la festivitat de
Sant Josep de Calassanç, festes tradicionals catalanes com la Castanyada, la Mona o Sant Jordi,
festes de tradició religiosa, com el Nadal o la Quaresma, festes solidàries com el Dia Escolar per
la No violència i la Pau (DENIP). Totes elles són una oportunitat per compartir alegries amb tota
la comunitat educativa.

Alumnes de 2n d’ESO porten roses a una residència
d’avis per Sant Jordi.

Alumnes de parvulari elaborant la mona de Pasqua.

Celebració de Carnestoltes.

La festa de l’aigua.

Celebració dels 400 anys d’escola per tothom.

Els alumnes de 5è i 6è de primària preparen la
Fira de Sant Josep de Calassanç per als alumnes
més petits.
La tradicional cantada de nadales.

Cada 30 de gener celebrem el DENIP (Dia Escolar per la No Violència i la Pau).

Comiat dels alumnes de 2n de batxillerat.

Des de fa 34 Anys l’ Associació de Mares i Pares d’ Alumnes organitza el Dia de la Família.
En aquesta jornada totes les famílies i mestres de l’escola participen de diverses activitats:
tómbola, inﬂables, balls, actuacions de les corals... També l’ Associació d’ Antics Alumnes
organitza cada mes de novembre un sopar d’exalumnes, als menjadors de l’escola.

Sopar d’exalumnes.

L’Escolapideria del Dia de la Família.

Els inﬂables del Dia de la Família.
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