
El 26 de setembre d’aquest any 2014 

l’Escola celebrarà els 125 anys de 

presència educativa a la ciutat de 

Lleida. Per aquest motiu, el Consell 

Escolar Municipal va proposar a 

l’Ajuntament de Lleida, la concessió 

de la placa al mèrit pedagògic per a 

la nostra Escola.

El 29 d’abril vam rebre a l’Auditori 
Enric Granados un homenatge per 
part del Consell Escolar Municipal i 

dies més tard, el 9 de maig, amb 
motiu de l’inici de la Festa Major de 

Lleida el Sr. Àngel Ros, alcalde de 
Lleida, ens feia entrega de la placa 

abans esmentada.

Va ser el mes de setembre de l’any 
1889 quan les germanes de la 

Sagrada Família arribaren a la ciutat 
de Lleida per tal d’estendre l’acció 

benè�ca de l’Institut de Germanes de 
la Sagrada Família d’Urgell. S’establi-
ren en diferents capitals i poblacions 
col•laborant d’aquesta manera en la 

formació humana i cristiana dels 
ciutadans.

Es van establir en un pis de la plaça 
Sant Joan, número 29 de Lleida. Al 

novembre de 1899 es van traslladar al 

carrer Pòrtics Baixos, 10, 1r pis. I no 
serà �ns a l’octubre de 1910 quan 
s’inauguri la nova Escola al actual 

carrer Democràcia, número 20. Edi�ci 
que ha vist diverses reformes �ns a 
arribar la  seva con�guració actual.

La nostra Escola és un centre 

educatiu cristià obert a tothom. El 
Pla de Pastoral, amb el lema 

ESTIMAR-TE I SERVIR-TE SEMPRE I EN 
TOT, fa realitat l'estil educatiu de la 

Beata Anna Maria Janer, fundadora de 
l'Institut de Germanes de la Sagrada 

Família d'Urgell, que des del segle XIX, 
ens aporta la nostra identitat:

- Relació senzilla i propera amb un 

ambient de família on la CONFIANÇA 

juga un paper primordial: cada matí i 
cada tarda obrim les portes exteriors 
del Col·legi perquè les famílies entrin 

als patis per acompanyar els seus �lls i 
relacionar-se unes amb les altres. 
L'AMPA té un paper fonamental al 

Centre. El Programa Família i Escola 
Acció Compartida (FEAC) hi ajuda 

molt.

- Tracte acollidor i sense distincions de 

cultures amb el compromís de 

contribuir a l'educació de tots els nens 

i nenes de Lleida i les rodalies, sense 

distincions. El Servei d'Orientació 
Psicopedagògica hi juga un paper 

fonamental.

- Pedagogia fonamentada en l'amor i 

atenció personalitzada amb el Pla 
Estratègic Pedagògic que adequa el 

procés d'ensenyament-aprenentatge 
a les competències bàsiques (treball 
per racons, treball per projectes, grups 

cooperatius, agrupaments �exibles, 
docència compartida, consensuar, 

argumentar, són metodologies i sistemes 
organitzatius cada vegada més habituals 
que coexisteixen  amb les metodologies 

més clàssiques). El Projecte d'Impuls a 
la Lectura. L'ús de Pissarres Digitals 

Interactives a partir de P3 i a totes les 
etapes. La Certi�cació d'Escola 

Multilingüe avala la cada vegada més 
gran quantitat d'hores emprades en 

l'aprenentatge de l'Anglès.

- Ambient de llibertat i treball on la 
millora continuada de totes les 
activitats certi�cada amb l'ISO 

9001:2008 des de fa 7 anys,  per tal 
d'adequar l'acció educativa als 
interessos de l'alumnat i de les 

famílies que ens continuen con�ant 
l'educació dels seus �lls i �lles després 

de 125 anys. 

Acabem donant les gràcies a la Paeria 

i també al Departament d'Ensenya-

ment per aquest reconeixement a la 

tasca que l'Institut de Germanes de la 

Sagrada Família d'Urgell continua 

fent a Lleida després de tants anys. 

 Susanna Cano González

Representant de la titularitat
    

Josep Salvia Canut

  Director

20


