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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

                                                             Benvolguts/des,  
 
entre el 27 de novembre de 2016 i la mateixa data del 2017, l’Escola Pia celebrarà, a nivell 
mundial, l’Any Jubilar Calassanci aprovat pel papa Francesc a petició de l’Orde.  Al llarg d’a-
quest any, en cadascun dels 36 països on desenvolupem la nostra missió educativa, es reali-
tzaran actes commemoratius dels 400 anys del naixement primer de la Congregació i després 
de l’Orde escolapi i els 250 anys de canonització de Josep Calassanç.  
Com tots sabeu, Calassanç va obrir les portes de la primera escola en una sala de la pa-
rròquia de Santa Dorotea, al barri del Trastévere, el Raval de Roma, l’any 1597, 
onomàstica que ja vàrem celebrar el curs 1996-1997, tot recordant la fundació de la primera 
escola popular d’Europa. 
Un cop fundada l’escola, va iniciar el projecte de crear un Orde religiós que tingués com a 
missió específica l’educació dels infants. I així fou com, 20 anys després d’iniciar les clases a 
Santa Dorotea, concretament el 6 de març de 1617, el papa Pau V aprovava, primerament la 
creació d’una Congregació, que quatre anys després esdevindria l’Orde de l’Escola Pia. El 25 
de març de 1617, doncs, els primers escolapis, amb Calassanç al capdavant, feien el compro-
mís de dedicar la vida a l’educació. D’aquesta manera l’educació deixava de ser una activitat 
més, en l’àmbit de l’acció local, i passava a ser reconeguda com a missió universal de l’Esglé-
sia, que es descobria cridada, a través de l’obra de Calassanç i dels primers escolapis, a 
transformar la societat des de l’educació de la infància. Es fundava una congregació, i poc 
després un orde; el darrer en la història de l’església, però s’iniciava una missió universal. El 
pioner de tot aquest procés, Josep de Calassanç, era reconegut l’any 1767 i canonitzat, fet pel 
qual anomenem ‘sant’ el nostre fundador des del 16 de juliol de fa 250 anys; i a meitat del 
segle XX, l’any 1948, era declarat, el 27 de novembre, patró de l’escola popular cristiana, data 
en la que celebrem el patrocini de sant Josep de Calassanç als col·legis de casa nostra. 
Al llarg d’aquest Any Jubilar Calassanci es realitzaran, com dèiem, diverses activitats arreu del 
món. Les celebracions s’iniciaran a Roma el proper 27 de novembre, amb una Eucaristia pre-
sidida pel cardenal brasiler Joao Braz, responsable del vaticà dels Ordes religiosos, i es clourà 
un any després, potser amb la presència del papa Francesc a sant Pantalelo, seu central de 
l’Escola Pia mundial. 

Welcome Sam !! 
Un curs més participem en el Programa d'Auxiliar de Conversa. El PAC és una 

proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Ca-

talunya pensat perquè les escoles adscrites que ho sol·licitin puguin disposar 

d'un o més joves estudiants, per a qui l'anglès és la llengua materna i que, en 

marc d'un conveni de cooperació educativa, i com a formació pràctica en el 

camp de la pedagogia, duguin a terme tasques d'assitència que donin suport a 

les activitats previstes en el projecte multilingüe del cen-

tre, 25 hores a la setmana, durant pràcticament tot el 

curs escolar. La setmana passada va arribar la Sam Lean-

ne Holderness, provinent de Uxbridge, Anglaterra.  La 

Sam s'allotjarà en una família de la nostra escola al llarg 

d'aquest curs.      

                             WELCOME SAM !! 
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glès que els alumnes de quart 

de primària van deleitar a algu-

nes classes del centre, i alhora 

anaven disfressats de Hallowe-

en. Durant la jornada, els alum-

nes de la Llar d’Infants, d’Infan-

til i Primària van escoltar els 

contes de la Castanyera de l’es-

cola, i ja per la tarda van poder 

menjar les castanyes i els pane-

llets elaborats pels més petits de 

la casa.  Estaven boníssims!!!   

Taller de la fruita: El passat 

mes d’octubre, els alumnes de 

P5 d’Educació Infantil de l’escola 

van poder realitzar un taller en-

torn al món de la fruita, per tal 

d’apropar-los a aquest aliment 

tant necessari i saludable pel 

nostre organisme. Així doncs, tot 

jugant i participant en el taller, 

el qual ja es porta realitzant du-

rant els últims cursos, els nens i 

nenes coneixen els beneficis de 

menjar fruita, i quina d’elles és 

la millor en cada època de l’any. 

Castanyada:  El passat di-

lluns dia 31 d’octubre, es va ce-

lebrar aquí a l’escola la festa de 

la Castanyada. La jornada va 

iniciar-se amb una cançó en an-

Inici de campanya: El passat 

25 d’octubre, tots els alumnes 

de l’escola menys els de la Llar 

d’Infants, ens vam desplaçar 

fins al Teatre Municipal de Bala-

guer per celebrar l’inici de la 

campanya de pastoral d’aquest 

curs, la qual treballarem al vol-

tant del lema “Posem de Moda 

la Felicitat”. Va ser una gran 

experiència per grans i petits. 

Doctor Domingo : El Dr. Fran-

cesc Domingo del CAP de Bala-

guer, va fer una visita als nos-

tres alumnes d’Educació Infantil 

per tal de que coneguin un xic 

més a fons i de primera mà la 

feina d’un pediatre. Alhora d’in-

tentar també fer-los-hi perdre 

en alguns cops la por d’anar al 

metge. Els nostres alumnes van 

disfrutar molt fent de metge. 
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Pàg. 2 “És difícil vèncer a una persona que no es rendeix mai. (Babe Ruth) “ 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el dia 9, 10 i 11 de novembre, i 
amb motiu de la Festa Major de la ciutat, són festius per tota l’escola, i 
per tant la mateix romandrà tancada per a tothom. Per tant, es reempen-
dran les classes amb total normalitat el dilluns 14 de novembre.  

Us recordem de nou que els alumnes d’Educació Infantil que vagin a l’Ofrena 
Floral al Sant Crist de Balaguer el proper dimarts dia 8 de novembre, hauran 
d’anar acompanyats per algun adult en tot moment. Els que no vagin acom-
panyats per adults, es quedaran a l’escola. Per qualsevol altre dubte que tin-
gueu, podeu consultar la circular informativa que va sortir aquesta setmana 
al respecte. Gràcies. 


