L’ESCOLA SAGRAT COR
DES DE 1874 AL SERVEI DEL BARRI
Introducció
La nostra escola el proper 2014 farà 140 anys, són molts anys de presència
al barri.
Molts mestres, famílies... que al llarg de més d’un segle han passat per
aquesta institució centenària aportant tota la seva il·lusió i la seva
experiència, tots la seva esperança en educar per un futur millor , sempre
estimant l’Escola i integrats en les necessitats del nostre entorn.
El marc històric
Durant la primera meitat del s. XIX , Barcelona experimenta un gran auge
mercantil i industrial. El 1854 s’enderroquen les muralles i cinc anys després
Ildefons Cerdà presenta el Pla de Reforma i Eixample per a la nostra ciutat,
naixent així “l’Eixample”, un barri burgés, que estava envoltat d’altres de
menestrals i obrers.
Mentre els obrers treballaven a les fàbriques , molt sovint els seus fills
quedaven desatesos vagant pels carrers sense cap mena d’instrucció escolar.
Una senyora burgesa, la Sra. Dorotea de Chopitea, esposa del Sr. Serra, un
empresari benestant, va mostrar una especial sensibilitat envers aquells
nens vulnerables i va desplegar una gran activitat benèfico-social a Barcelona
en col·laboració amb les Filles de la Caritat que ella coneixia per la gran tasca
social que ja duien a França.
Al 1874 es va construir una casa al carrer d’Aldana regida per les Filles de la
Caritat amb la finalitat d’acollir a aquells nens i nenes. S’anomenava “Sala
Asilo del Sagrado Corazón” . La del carrer Aldana va ser la casa gran de
moltes altres que van sorgir a la nostra ciutat. Les “Salas” acollien nens i
nenes , fills de la classe obrera, ja que els pares no podien atendre’ls a causa
de les llargues jornades de treball , i allà aprenien a llegir i a escriure . En
aquells temps els nens hi romanien fins als 8 o 9 anys i les nenes hi podien
romandre més temps, s’instruïen en 1r. i 2n. ensenyament i es capacitaven
també per a tasques domèstiques, aquells temps eren així… Tots rebien de
menjar gratuïtament. Els pares els recollien en sortir del treball.

La “Sala” del carrer d’Aldana va passar per diverses vicissituds històriques
com els incendis de la Setmana Tràgica del l909 i els de la Guerra civil del
1936, però sempre va ser reconstruïda i va seguir endavant amb la seva
tasca..
El primer nom del nostre centre, com ja hem vist, en temps de la fundació
de la Sra Dorotea de Chopitea, era el de “Salas Asilo del SagradoCorazón”
o “Asilo de Aldana” nom que ve donat per la seva tasca d’acolliment a més
de l’educativa.
El 1986 ens apareix oficialment el nom de Escuela Sagrado Corazón i el
1997 l’Escola passa a denominar- se Escola Sagrat Cor fins els nostres dies.
Des de l’any 2000 la Titularitat de les Filles de la Caritat ha confiat la direcció
del centre als laics que segueixen impulsant els valors vicencians seguint el
guiatge dels fundadors St.Vicenç de Paül i Sta. Lluïsa de Marillac amb total
convicció.
La primera directora laica ha estat Teresa Márquez que ha exercit el càrrec
des del curs 2000 fins el 2017.
Des del 2010 la nostra escola forma part de la Fundació Escola Vicenciana
que agrupa catorze centres de Barcelona, Illes Balears i Barbastre.
Actualitat
El nostre centre en els darrers anys s’ha anat adaptant a tots els canvis que
ha portat la societat i les diferents lleis educatives.
Actualment acull a alumnes des dels 4 mesos (llar d’infants) fins als 12 anys,
som una escola d’educació infantil i primària que ofereix també l’ESO i
Batxillerat amb col·laboració amb l’Escola Anna Ravell, el nostre centre
adscrit..
Som una escola d’una línia i això ens permet tenir una relació propera amb
les famílies i conèixer a tots els nostres alumnes molt de prop.
Portem a terme un Projecte educatiu adaptat al nostre temps on la qualitat
en l’ensenyament i l’educació en valors són els nostres principals eixos.
Treballem amb les noves tecnologies, caminem envers ser una escola
multilingüe, potenciem la relació amb les famílies i l’aprenentatge- servei
dels nostres alumnes, sempre amb la il·lusió de preparar-los per a un futur
millor.
L’Escola sempre ha estat fidel als seus orígens, va començar atenent als fills
de la classe obrera al segle XIX per a què els nens no estiguessin desatesos

mentre els pares treballaven a les fàbriques, avui, els temps i els reptes són
uns altres, però l’Escola segueix oberta al seu entorn ,al barri, impulsant
projectes solidaris i col·laborant amb diverses entitats que actuen en aquesta
línia.

