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Una educació
     personalitzada

Quan fem una visita guiada per l’Escolania, sovint passa que la gent se sorprèn en veure que hi 
ha uns 10-12 alumnes per classe. I diuen: “Quina sort, poder treballar amb tan pocs alumnes!”. 
Sí, és una sort. Els professors coneixen molt els nois. I no només els professors: també els conei-
xen bé els educadors, els qui treballen en l’administració i fi ns les persones encarregades de les 
tasques de neteja. Aquí tots ens coneixem. 
I els que hi som més, coneixem bé els seus pares, els germans i germanes, i a vegades fi ns els 
avis. 
No cal explicar-ho massa: evidentment, això afavoreix una educació personalitzada. 

Com s’articula aquesta educació personalitzada? A nivell d’escola, a través del claustre i d’un 
equip de tutors molt entregats que acompanyen l’evolució de cada noi. A nivell de residència, 
amb un equip d’educadors i educadores que comparteixen molt amb ells, mirant de transmetre’ls 
també els valors del respecte, del compartir, de la solidaritat, de la responsabilitat. I a nivell de 
cor, posant també molta atenció en cada persona, i en coordinació amb els altres que estan més 
en contacte amb l’escolà.

És un goig quan perceps l’interès per cada noi, per allò que necessita a cada moment per la seva 
maduració, i l’esforç per anar ben coordinats amb la família per treballar tots junts a favor del 
seu creixement. 

Com diu el títol d’aquesta Revista: “Una formació global”. 
No es tracta de fer només un bon músic, o un bon atle-
ta, o un bon escriptor. Es tracta que creixi com a persona 
globalment, amb uns valors i uns criteris que l’ajudin a 
caminar per la vida. Apassionant, no trobeu?

G. Sergi d’Assís
Prefecte

Davant la Catedral Catòlica de Moscou
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Dedicació de la
    Sagrada Família  

El 7 de novembre vam tenir l’honor de participar en un dia històric: la Dedicació de la Sagrada 
Família. És una basílica impressionant! Va ser molt bonic cantar amb altres cors, i també que 
el Papa es parés a escoltar l’Escolania mentre cantàvem el “Nigra Sum” de Pau Casals al fi nal 
de tot. 

L’Escolania va cantar quasi tota la celebració a dalt 
de tot de les cantories que va pensar Gaudí, sobre 
l’entrada de la basílica de la Sagrada Família

El Papa Benet XVI s’atura per escoltar 
el “Nigra Sum” cantat pels escolans
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Així d’abrigats anàvem 
pels carrers de Moscou.

Abans de marxar, vam rebre

una bona classe de rus!

Una atracció important d’aquests dies va 
ser la rampa de sortida de la residència on 
estàvem: estava tota gelada, i ens encan-
tava baixar-la com una pista de gel!

Per primera vegada en la història de l’Escolania, ens van convidar a cantar a Rússia!!! En ple gener, vam anar 
a Moscou per representar la cultura catalana en un Festival Internacional de Música Nadalenca. Ha estat una 
experiència inoblidable!!!

Per fer passar el fred, ens van oferir un te rus, amb galetes i llaminadures

La Natalia, una noia russa que havia estudiat 

el català a la Universitat de Moscou, ens va fer 

de guia durant aquells dies

Molts vam voler comprar pels pares i germans les nines russes 

típiques que contenen unes quantes fi gures a dintre seu

Jugant a la neu

Viatge a 
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El concert 
comença amb el 
cant “Welcome”, 
amb la Catedral 
a les fosques i 
nosaltres entrant 
en processó

La reacció de la 
gent al fi nal del 

concert va ser 
espectacular

“Welcome”, amb música del nostre director Bernat Vivancos 

Catedral Catòlica de Moscou, 
on vam fer el concert

Rússia!!!

A l’aeroport 
ens vam 

acomiadar de 
la directora 
del festival 

cantant-li una 
cançó
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Concert
a Madrid
Al novembre vam fer un concert a l’Auditorio Naci-
onal de Madrid, en una trobada d’escolanies: l’Es-
colanía del Escorial, l’EASO Eskolania (del País Basc), 
l’Escolanía del Recuerdo (de Madrid), i nosaltres.

Excursió de 
Sant Nicolau
Per l’excursió de Sant Nicolau, vam passar un dia a les instal·lacions del 
Barça: patinatge a la pista de gel, visita al “CAMPNOU experience”, i partit 
de la Champions al Camp Nou!

Al concert hi van assistir els 
Prínceps d’Astúries
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Matins d’Àgora
Aquest curs, algun divendres al matí estem anant a les instal·lacions esportives de l’escola 
Àgora-Masia Bach, de Sant Esteve Sesrovires. Això és el resultat d’un conveni amb aquesta 
escola. Àgora cedeix les instal·lacions de piscina coberta, etc. i l’Escolania els ofereix un asses-
sorament musical.

El P. Ignasi M. Fossas i la Sra. M. Pilar Gonzàlez en la signatura del conveni



Centre amb conveni amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

www.escolania.cat
www.youtube.com/EscolaniaMontserrat

Jornada de Portes Obertes
Dissabte 5 de març

Vine
a

veure-ho!


