
Ei!!! 

Em recordeu? 

Si!si!! sóc la Bepu i 
avui us vull contar 
perquè la nostra 
escola es diu : 

 

Sant Josep de Calassanç. 

Segur que no sabeu qui és aquest 
senyor!! 

Doncs llegiu una miqueta i us 
adonareu de   l’ orgullosos que podem 
estar de portar aquest nom. 

 

Fa molts i molts 
anys per allà el 
1557, en un poblet 
no massa lluny de 
Lleida, Peralta de la 
Sal, va néixer un 
nenet. 



Era el petit de vuit germans,caram!! 
quina família més llarga!!. 

 

El seu pare era 
ferrer,treballava el 
ferro,feia baranes 
pels balcons,eines 
per treballar el 
camp... 

 

La seva mare tenia prou feina en fer 
el dinar,rentar, cuidar de tots i totes i 
contar-los molts i molts contes i 
històries. 

Ai! m’oblidava, a què no sabeu 
perquè el poble es diu Peralta de la 
Sal?  

Au! penseu una mica va!! 

Doncs perquè en aquest poble hi 
havia una pedra molt alta i a les 



afores,unes salines d’on es treia 
molta sal. 

Al poble hi treballava molta gent i el 
pare d’en Josep tenia molta feina,uff!! 

En Josep era bon minyó, 
simpàtic,obedient,estudiós.             

Lli agradava tant estudiar que els 
seus pares van decidir portar-lo al 
poble veí on hi havia una escola més 
gran. 

Penseu que en aquells anys es 
necessitaven molts diners per 
estudiar. 

A l’escola era molt conegut,tenia 
molts amics,tothom se l'estimava. 

Quan va ser més gran va venir a 
estudiar a la universitat de Lleida i a 
l’edat de 27 anys es va fer capellà. 

Era un noi pacífic,treballador,sincer, 



il·lusionat...amb ganes de fer moltes 
coses. 

Li agradava dir: “Val més la PAU 
que tot el món” 

Al gener del 
1592,va anar a 
Roma,Itàlia. 

Ara segur que no 
sabeu quants 
anys tenia? 

Au feu una resta 
1592?? 1557??? 

Ah! Ja sé 32 anys!! 

Allà a Roma ensenyava a alguns nens 
rics,però aviat s’adonà que allò no li 
agradava gaire. 

Un dia 
passejant 
pels 
voltants de 
la ciutat    



va veure uns nens barallant-
se,gairebé no tenien roba ni 
menjar,eren pobres i no podien anar 
a escola. 

Això el va fer rumiar i va decidir que 
lo que ell volia fer era ensenyar a 
aquests nens. 

I dit i fet, cada dia anava a 
veure’ls,parlava amb ells,es va fer el 
seu amic,els contava històries... 

 Aviat va tenir tants nens que volien 
anar amb ell que va haver de buscar 
un espai on poder 
seure,llegir,escriure amb tranquil·litat 
i una mica recollits que a l’hivern 
també fa fred a Roma. 

En Josep volia que la seva escola fos 
per als més necessitats i així ho va 
fer era una escola gratuïta i per a 
tothom,una escola sense  
diferències,la PRIMERA ESCOLA ON 
HI PODIEN ANAR NENS POBRES!! 



En Josep va morir vellet a l’edat de 
noranta-dos anys,el dia 25 d’agost de 
1648. 

Tots els seus alumnes i amics el van 
trobar molt a faltar!! 

La idea d’en Josep de fer escoles per  
nens pobres es va estendre per tot el 
món. 

 

Eh que està molt bé portar el nom 
d’un senyor que l’únic que volia era 
ajudar als nens pobres? 

 

 

La vostra amiga BEPU que us estima 
molt i ara feia molts dies que no us 
contava cap conte!! Fins aviat!! 


