


Entorn al 15 de maig les obres La Salle celebrem la festivitat en honor del nos-
tre fundador: sant Joan Baptista de La Salle (30 d’abril de 1651, Reims - † 7 
d’abril de 1719, Saint-Yon, Rouen). De La Salle va ser un important sacerdot i 
pedagog francés, que va consagrar la seva vida a l’educació dels més necessi-
tats, fundador dels Germans de les Escoles Cristianes, Institut religiós catòlic 
dedicat a l’educació d’infants i joves. Va ser beatificat el 1888 i canonitzat el 
24 de maig de 1900 pel papa Lleó XIII. La seva festivitat litúrgica se celebra el 7 
d’abril, tanmateix els Germans de La Salle i les seues obres ho fan el 15 de maig, 
doncs en eixa data de 1950, el papa Pius XII el nomenà patró dels educadors.

LA FESTA DE LA SALLE PROGRAMA D’ACTES:

DIVENDRES 18 DE MAIG

09:00 Eucaristia en la parròquia de l’Assumpció.
11:30 - 13:00 Jocs educatius, esportius, culturals i científics per etapes.

• Teatre anglés.
• Campionats de futbol i bàsquet i altres esports..
• Jocs populars.
• Concurs de dibuix lliure.
• Tallers pintura corpoal.

13:00 DINAR ESPECIAL(7€)*.
14:00 Espectacle patrocinat per COLEVISA.
15:00 - 17:00

• Gymcana (activitat patrocinada per l’AMYPA).

17:00 - 19:00 Berenar per a tots els alumnes patrocinat per l’AMYPA 
i Taller de Kids&Uds - Craft in English, Taller de maquillatge d’Europe Lan-
guage Center, Taller d’àbac organitzat per Talent-Class, Taller de robòtica 
patrocinat per Robotix, activitats de Torresport (Escola d’Estiu La Salle) 
i a les 18:00 taller de cuina patrocinat per Freecook . 
20:00: Espectacle de màgia patrocinat per l’AMYPA.
21:00 Sopar de Pa i Porta** (cal comprar tiquet).
22:00 - 00:00 Disco per a totes les edats patrocinada per l’AMYPA.
*Per als alumnes fixes al menjador el cost serà l’habitual.
**EL DONATIU  DE L’ENTRADA QUE DONA DRET AL SOPAR DE PA I PORTA ÉS DE 
2€ PER ALS SOCIS I 6€ PER ALS NO ASSOCIATS. L’AMYPA posarà caragols, sèpia, 
Truita de creïlles, coca de tomaca, coca de pernil dolç i formatge, coca de xocolate, coca de 
fruits secs. La primera beguda inclou també aigua, Coca-cola, Fanta, cervessa, etc. Hi haurà 
també café a la màquina del centre i barra de l’AMYPA. 


