
Para ser fidels a l’objectiu de la nostra 
Congregació volem continuar for-
mant la infància i la joventut actuals 

segons el nostre Caràcter Propi.  Vivim im-
merses en una societat que  rep profunds 
canvis socials, polítics, culturals i religiosos, 
que incideixen en el camp educatiu, originant 
nous reptes, que exigeixen noves respostes 
i comporten una constant innovació educa-
tiva.  Per poder donar resposta a aquests 
reptes cal realitzar accions conjuntes i co-
ordinades en Missió Compartida, les quals 
impliquen la reorganització de les escoles i 
les formes de gestió d’aquestes mateixes. 
Des d’aquest convenciment decidim consti-
tuir aquesta Fundació, amb una finalitat ex-
clusivament educativa, tal i com s’expressa 
als seus Estatuts. Aquesta finalitat es porta-
rà endavant sempre d’acord amb els princi-
pis bàsics d’una formació sòlida i coherent, 
amarada de valors evangèlics, en comunió 
amb l’Església Catòlica i essent fidels, de 
manera creativa, al carisma de Santa Paula 
Montal. 

La Fundació s’hi constitueix com el marc ju-
rídic que ha de protegir aquests fins i, al ma-
teix temps, els ha de potenciar. Els òrgans de 
govern, representació, administració, direc-
ció i gestió de la Fundació vetllaran per l’as-
soliment dels seus fins i aniran concretant 
en cada moment les actuacions necessàries 
per fer-los realitat.  Aquesta Fundació vol 
aportar a la societat una estructura educativa 
oberta i justa, no discriminatòria, que faciliti 
l’accés a l’educació, la cultura i la formació a 
nenes, nens i joves, en especial a aquells que 
socialment són els més desfavorits, des del 
respecte a la persona i amb una clara pro-
posta evangelitzadora.

Vol oferir també a totes les persones que in-
tervinguin en el procés educatiu els recursos 
necessaris per a la renovació pedagògica-
pastoral i per a la pròpia formació com edu-
cadors i educadores, a fi que arribin a ser 
autèntics Cooperadors de la Veritat. Com 
a resposta al nostre món i sempre fidels al 
nostre estil educatiu, religioses i seglars vo-
lem continuar educant els/les nostres alum-
nes per saber conviure en una societat plural, 
intercultural i democràtica, a fi que estimant 
i cercant la veritat participin activament en 
la construcció d’un món cada cop més just 
i més humà.
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Per portar endavant aquesta missió tan delicada es necessiten persones amb 
vocació educadora, creients, generoses, obertes al canvi, amb capacitat de 
treballar en equip, amb bones relacions interpersonals, identificades amb 

aquesta proposta educativa i amb un gran amor envers la persona que se educa.
Aquestes línees educatives, que constitueixen l’arrel de la nostra manera d’educar, 
van adaptant-se a les diferents legislacions i als avanços i transformacions socials, 
gràcies a la reflexió i el treball conjunt de religioses i seglars. 

L es Escolàpies oferim les nostres 
escoles, centres de l’Església Ca-
tòlica, com un servei a la societat 

mitjançant l’educació de la infància i la jo-
ventut i un suport permanent a la família. 
Aquestes escoles s’han caracteritzat, des 
dels seus inicis per ser populars, per estar 
obertes a la diversitat de cultures i clas-

ses socials, amb preferència per les més 
necessitades. El caràcter obert i flexible 
de l’estil educatiu ha permès l’adaptació 
constant a les necessitats de cada lloc, im-
partint una educació que abasta la totalitat 
de la persona, concebuda aquesta com un 
ésser singular, social i transcendent.

Dintre d’aquesta adaptació als llocs i les 
diverses èpoques, les escoles es van obrir 
a la coeducació, considerant que és una 
riquesa per a nens i nenes, nois i noies 
compartir els espais educatius i rebre una 
educació i instrucció conjunta.

El carisma educatiu de les Escolàpies té el seu origen 
en una dona,  Santa Paula Montal i Fornés, nascuda a 
Arenys de Mar, província de Barcelona, l’any 1799. Paula 

Montal, en veure la marginació cultural de la dona de la seva 
època, en una societat que s’obria pas al desenvolupament  in-
dustrial i al progrés, intueix la necessitat de l’educació de les 
nenes com a fonament del desenvolupament familiar i social. 
Sintetitza el seu objectiu en el lema “Vull salvar les famílies en-
seyant les nenes el sant temor i amor de Déu”, obrint així nous 
camins que donaran origen al naixement de “l’ Institut Filles de 
Maria, Religioses de les Escoles Pies” (Escolàpies).

Paula Montal i les seves primeres companyes van fer seu  
l’ideal educatiu de Sant Josep de Calassanç, estructurant la 
seva obra segons l’espiritualitat i la pedagogia calassància. 
El lema “Pietat i Lletres” és l’expressió de l’estil educatiu 
escolapi, concebut com a  síntesi entre formació cristiana i 
promoció humana, entre fe i cultura. Superant la legislació 
pedagògica del seu temps va crear escoles amb un ampli 
programa educatiu, que es van estendre per tota la geografia 
d’Espanya. Actualment la Congregació de les Escolàpies te 
27 escoles en territori espanyol i d’altres en diversos  països 
d’Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica.

Escola que anuncia 
L’EVANGELI

Escola 
OBERTA 
al món

L es Escolàpies continuant amb l’orientació 
que Paula Montal va donar a l’educació, vo-
len forjar persones, educant la llibertat i per 

a la llibertat, en l’amor i per a l’amor, l’autenticitat 
i la coherència, la senzillesa i el servei, la creati-
vitat i l’ expressió artística, la recerca de la veritat 
i l’aprenentatge basat en l’ interès i la motivació. 
La responsabilitat social s’educa en la igualtat de 
drets per a tothom, en la justícia i la solidaritat, en 
la sobrietat i el consum racional, en el compromís 
i l’ amor pel treball ben fet, com un lliurament i 
servei als altres, en l’acceptació de la diversitat, en 
l’amor a la cultura del propi país, en el respecte per 
la natura i l’entorn. 

En la dimensió transcendent s’ajuda a l’alumnat 
a obrir-se a l’acció d’un Déu que els estima d’una 
manera entranyable, educant-los en la gratitud i l’ 
admiració per la vida i la natura, en la reconciliació 
i el perdó, que afavoreix la convivència i la pau, en 
l’esperança, en la gratuïtat i la joia, al temps que 
se’ls ofereix una  progressiva evangelització mit-
jançant el coneixement de Jesús i la vivència del 
missatge de l’Evangeli, respectant sempre la seva 
llibertat.
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DE SERVEI 


