
Josep de Calassanç

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 tin-
gué l’oportunitat de conèixer directa-
ment 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 car-
rers 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 desco-
brí una petita escola parroquial. Va 
convèncer el rector que fes gratuïta 
l’escola i  que a més 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 funciona-
ment de l’escola.

Havia nascut l’escola per a tots, in-
spirada 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.

SANT JOSEP 
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DIMARTS 27 DIJOUS 29 DIVENDRES 30

EDUCACIÓ INFANTIL
 - Cros

- Matí de jocs

- Fira

-  1r i 2n ESO: xerrades a càrrec de  
   les institucions que participen         
   en la campanya de Nadal 
   (Servei Solidari i Escola Pia Luz 
   Casanova)
- 1r i 2n: xocolatada 
- 1r i 2n: gimcana, preparada pels 
   alumnes de 4t
- 3r: Visita a la Fundació Formació  
   i Treball, a la Fundació Banc dels 
   Aliments i a la fundació Benallar.
- 4t: activitats de tutoria
- 4t: xocolatada
- 4t: dinamització de la gimcana 
  de 1r i 2n

- Foto de tot el Batxillerat  
  (10.15)
- Xocolatada (10.30, Palmeres  
  Besòs)

- EASE 1B: dinamitza l’activitat 
  de multiesport de 4 de primària 

DILLUNS 26 DIMECRES 28

- Cros

- 4t: multiesport - 3r: matí de jocs
  

- EASE 1A: dinamitza el matí de 
  jocs de 1r i 2n de primària
- EASE 1C: dinamitza el matí de 
  jocs de 3r de primària
 

- CAFEMN B: dinamitza el cros 
  d’educació infantil i primària
- CAFEMN, EASE, COND. FÍSIC,
  AAFE, NUTRICIÓ: xocolatada
- Tècnics 1r i 2n nivell: xocolatada
  (a les 18.15, al menjador blau)

  - 3r: xocolatada
  - Grup de 4t: Caminada per la 
     Pau, de Vilanova a Sitges  

   

CICLE INICIAL PRIMÀRIA

CICLES MITJÀ I SUPERIOR 
PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

- Fira

- De 3r a 6è: cros
- 5è i 6è: xocolatada

- De 3r a 6è: fira - 3r i 4t: xocolatada
- 5è i 6è: olimpíades

- EASE 1D: dinamitza les   
  olimpíades de 5è i 6è
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