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50 ANYS DE CAMÍ 



Amb la festa del naixement Maria Gay i Tibau, fundadora de les 

religioses de Sant Josep de Girona, comença la celebració del 50è 

aniversari de la nostra escola “Sagrada Família”.





Viure el passat amb agraïment



Agraïment:

 La nostra Comunitat Educativa ha pensat que el record

del passat del nostre col·legi ens aporta el sentiment

d'agraïment a la Institució de les Germanes Religioses

de Sant Josep de Girona i a totes les persones que han

estat partícips i que han fet possible el present.

 Un treball important és conèixer la història del propi

centre, els seus principis i el seu camí fet.

 Per això, ens toca buscar i indagar sobre els moments

més significatius de la nostra història com a testimoni

de constància i de saber descobrir nous horitzons.





Viure el present amb il·lusió:



Il·lusió:

 Tot el treball ben fet, tota la bellesa creada, tota 

l’alegria manifestada, ens ha dirigit al moment present 

que vivim amb una gran satisfacció al veure la 

interculturalitat que adornen les nostres aules. 

 La bona acollida i la manifesta convivència són valors 

fonamentals per a anar creixent tots plegats i ser 

portadors de pau a la nostra família, al nostre barri i al 

món actual. 

 Maria Gay deia:

“Alleugerir el dolor i portar la pau”.





Viure el futur amb esperança



Esperança:

 Ens preguntem: què és l’esperança? No és optimisme, 
no és espera, no és expectativa. L’esperança és la 
confiança d’aconseguir una cosa sense importar el 
resultat final.

 El nostre motiu d’esperança és el creure que 
l’educació que nosaltres donem porta a l’alumne la 
possibilitat de despertar els sentiments: de respecte, 
de convivència, de fortalesa, d’alabança, de 
bellesa...

 Cada generació li toca reviure el carisma i nosaltres 
tenim ben clar que el col·legi tindrà sentit en quant 
mantingui el seu principi d’igualtat i d‘inclusivitat.  





Actes programats per al 

curs 2015-16



El nostre goig és gran i ho volem manifestar amb 

els distints actes i activitats.



Programació del primer trimestre

 Setmana 19-23 octubre

 Concurs de Cartell del 50è aniversari. 

 Concurs d’himne del col·legi per aula.

 23 d’octubre

 Excursió a Solius

 Gimcana dels 50 anys del Col·legi.

 19 de desembre

 Festival de Nadal amb projecció de les distintes 

generacions que han celebrat el Nadal.



Programació del segon trimestre

 19 de gener

 Presentar la història de l’escola en forma de conte-
llibre-relat.

 Festa d’inauguració. Pastís. Parlaments (Titularitat, 
institucions, AMPA antiga, mestra, antiga alumna)

 Presentació de l’exposició de 

fotografies. Línia del temps.

 29 de gener

 Dia de la Pau: Retrospectiva de les 

celebracions del dia de la Pau.

 4 de febrer

 Carnestoltes: Recordar el col·legi.



 14 al 18 de març

 Setmana festiva entorn als 50 anys.

 Fer participar al barri a través dels 

jubilats, CCO.

 Petanca

 Partits de futbol.

 Fira del coneixement.

 Visita al museu de Maria Gay i Tibau.

 19 de març

 11h. Eucaristia de acció de gràcies.

 12,15h. Teatre: “El bagul dels records” 

preparat per exalumnes. 

 13,30h. Aperitiu de germanor.



Programació del tercer trimestre

 22 d’abril

 Concurs literari del 50è aniversari.

 29 d’abril

 Caminada popular i berenar de germanor. 

 10 de juny

 Festival fi de curs (faldilles Pinotxo)

 20 de juny

 Sortida de la comunitat educativa al 

Collell amb una arrossada.



Pas a pas hem aconseguit…

 Oferir una bona ensenyança, sempre vigilants de les noves 
orientacions pedagògiques i metodologies i posant a la 
pràctica aquelles que són més afins als nostres alumnes.

 Estar oberts a la diversitat de cultures, religions i classes 
socials, i intentar suplir les mancances econòmiques que 
avui dia són presents a les famílies: llibres, material, 
menjador, sortides escolars,...

 Estar atents a les tecnologies actuals i orientant als alumnes 
al seu bon ús.

 Treballar per projectes, obrint la possibilitat de participació 
dels pares.



GRÀCIES MESTRES 



GRÀCIES ALUMNES



GRÀCIES PARES



GRÀCIES 

GERMANES

i

LAICS



www.site.google.com/site/escolasagradafamiliagirona/
escolasagradafamiliagirona.blogspot.com.es/ 

50 anys d’Obra Social Sagrada Família de Girona.

SERVINT I VETLLANT

https://sites.google.com/site/escolasagradafamiliagirona/
http://escolasagradafamiliagirona.blogspot.com.es/


ANEM ENDAVANT








