
La capella ds sant Rafel, s’obre aquest curs a l’escola. Construïda l’any 1897, sota l’advocació de Sant 
Rafael, a qui Sta. Joaquima i les Germanes invocaven com a protector en els seus desplaçaments. És 
una església esvelta i elegant,  seguint l’estil de la casa mare. L’interior és d’una sola nau. L’altar de 
fusta culmina amb les figures del jove Tobies a qui acompanya en el seu viatge l’arcàngel Sant Rafael, 
com explica un passatge de la Bíblia. 

A la cripta hi ha dues naus destinades a cementiri de les Germanes. A partir de 1977 no s’hi van fer 
més sepultures. 

NADAL2017escorial

L’actuació es farà en tres dies diferents a les 16:15h de la 
tarda al Teatre de l’escola: 

DILLUNS 18 de desembre GRUPS: Estrelles, Dinosaures i Mags i Fades. 

DIMARTS 19 de desembre GRUPS: Llunes, Cocodrils i Pirates i Sirenes. 

DIMECRES 20 de desembre GRUPS: Sols, Dracs i Cavallers i Princeses 

De 6 a 12 anysDe 3 a 6 anys

CANTADES

Dia 14: Cinquè de primària

Dia 15: Quart de primària

Dia 18: Tercer de primària

CANTADES DE NADAL. Petit Concert de Nadal a l’Església GRAN de 
l’Escola. (Entrada pel carrer Joaquima de Vedruna Cada concert inclou 
2/3 cançons I els alumnes reciten col·lectivament el vers de Nadal. 
Hora: 3/4 de 5 de la tarda (16:45 h.)

Dia 19: Segon de primària

Dia 20: Primer de primària.

Els alumnes  de tots els cursos participen en l’exposició 
de Pessebres. Els alumnes de 4t d’ESO porten el millor 
pessebre a la Creu de Gurb

va ser una nit que va florir l'estrella

CONCERT de Nadal

DIA 18 de desembre, a 2/4 de 9 del vespre. A càrrec dels alumnes de 6è de primària, alumnes de 
secundària i Coral de Pares, Mares i mestres de l’escola.

POEMES
Tots els cursos treballaran poemes de Nadal des de les classes de llengua.

De 0 a 3 anys

PASTORETSRepresentacions de 

De 12 a 
18 anys

Consulta el nostre
Calendari d'advent

Exposició de PESSEBRES

LLOC: ESGLÉSIA DE SANT RAFEL. OBERTA DE 5 A 6 DE LA TARDA, durant la setmana del 18 al 22 de 
desembre.

Pels alumnes de La Llar es farà el 4 de gener a les 10.15h 

i va néixer l'infant
imaginem que fou la nit més bella

més musical, més flamejant

http://escorialvic.org/Advent2017/index.html

