
Josep de Calassanç fou un sacerdot i 

doctor en teologia nascut a Peralta de la 

Sal, a la diòcesi d'Urgell l'any 1557. Anà a 

Roma el febrer de 1592 i allà tingué 

l'oportunitat de conèixer directament la 

societat romana i, sobretot, les condicions 

de desemparament en què vivia la gent 

senzilla.

El colpí particularment la multitud 

d'infants i joves que omplien els carrers 

de Roma sense possibilitats d'accedir a 

cap mena d'escola, perquè l'escola 

representava una despesa per a les 

famílies.

L'abril de 1597 visità la parròquia de Santa 

Dorotea in Trastevere i hi descobrí una 

petita escola parroquial. Va convèncer el 

rector que fes gratuïta l'escola i  que a més 

hi  hi acollís tots els infants, especialment 

els pobres del barri. 

Ell, personalment i amb la col·laboració 

d'alguns membres de la Confraria, 

s'encarregaria tant de l'ensenyament com 

d'allò que calgués per al funcionament de 

l'escola.

Havia nascut l'escola per a tots, inspirada 

en un concepte clar, orgànic i pràctic de 

les necessitats a què ha de fer front 

l'educació popular. 

Aquesta fou la gran intuïció que inspirà 

l'obra calassància per elevar la cultura del 

poble, però també per difondre els valors 

cristians en la societat.

Josep de Calassanç creia en l'eficiència 

transformadora de l'escola i fou un 

enamorat de la vocació d'educador.

Un any més, a l'Escola celebrem el 

Patrocini de Sant Josep de Calassanç.

Josep de Calassanç

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
DE SANT JOSEP 
DE CALASSANÇ

SETMANA DEL 23 AL 27 
DE NOVEMBRE DE 2015



- 1r: xerrada sobre "L'Escola Pia 
  avui", a càrrec d'Eduard Pini
- 2n: xerrada "L'acció social de 
   l'Escola Pia", a càrrec de Joan Prat

- Fira dinamitzada pels alumnes de
   5è de primària

- P3: pa amb crema de xocolata
- P4 i P5: celebració a la capella
- P3, P4 i P5: manualitats sobre Sant Josep de Calassanç

CICLE 
INICIAL 
PRIMÀRIA

- Cros dinamitzat pels alumnes de CAFEMN B - Fira dinamitzada pels alumnes de    
   6è de primària

- Xocolatada

CICLES MITJÀ 
I SUPERIOR
PRIMÀRIA

- Cros dinamitzat pels alumnes de CAFEMN B
- 3r: tarda de jocs dinamitzada pels alumnes 
  d’AAFE 1 tarda

- Fira dinamitzada pels alumnes de 
  6è de primària
- 4t: activitat multiesport dinamitzada 
  pels alumnes d’AAFE  1 tarda  

- Xocolatada

- Cros, dinamitzat per alumnes de CAFEMN B
- Xocolatada - 5è: organitza i dinamitza la fira pels  

  alumnes del parvulari  (APS)
- 6è: organitza i dinamitza la fira pels 
  alumnes del cicle inicial i mitjà de 
  primària (APS)

- 1r: xerrada "Metges sense fronteres"
- 1r: cursa d'orientació, dinamitzada pels alumnes del 
  CAS (proves relacionades amb la vida de Calassanç)
- 2n: cine-fòrum i col·loqui sobre l'emigració
- 2n, 3r i 4t: xocolatada.
- 4t: caminada per a la Pau

BATXILLERAT - Foto de grup, a les 11:00 h, a l’escala central
- Xocolatada, a les 11:15 h

CICLES
FORMATIUS

DILLUNS 23 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

- P4 i P5: xocolatada- Coneixem la vida i obra de Sant  
  Josep de Calassanç

- 1r: explicació de la història del Batik de 
  Sant Josep de Calassanç, a la capella.  
  Realització d’un mural sobre el Batik.

- 2n: la pel·lícula: imatges i històries  
  sobre la vida de Sant Josep de  
  Calassanç.

- 3r: Superppepo: l’heroi que  
  estima els nens.
- 4t: visionat de vídeo sobre la 
  vida de Sant Josep de Calassanç.
  Treball de reflexió a partir d’uns  
  fulls d’entreteniment.

- 5è: La veritable màgia: la importància 
  d’aprendre a llegir i a escriure.
- 6è: visionat de la pel·lícula “Cadena de 
  favores”. Treball dels valors de la 
  solidatitat i de l’amistat.

EDUCACIÓ
INFANTIL

ESO

- Olimpíades dinamitzades pels alumnes d’AAFE 1 B

- 1r: xocolatada
- 3r: Projecte “Tan a prop nostre”. Visita a diferents  
  ONG
- 3r: treball en grup sobre la proposta de l’equip de  
  pastoral “Me olvidé de vivir”
- 4t: Visita al Centre d'Acollida Assís per grups  
  classe. Reflexió sobre què podem aportar com   
  a classe  a aquesta institució.

- Xocolatada
- CAFEMN B: dinamitza el cros de primària (APS)
- AAFE 1 tarda: dinamitza la tarda de jocs de 3r de
  primària (APS)

-  AAFE 1 tarda: dinamitza l’activitat de 
  multiesport dirigida als alumnes de 4t 
  de primària (APS)

- CAS: dinamitza l’activitat d’educació emocional dels 
  alumnes de 1r d’ESO
- AAFE 1 matí: dinamitza de les Olimpíades de 5è i 6è de  
  primària (APS)
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