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1651
Naixement

Neix a Reims. És 
el primogènit de Lluís 
de La Salle 
i Nicolasa Moët.

1667
JOVE CANONGE
Mossèn Pere Dozet 
cedeix la seva canongia 
de la catedral de Reims 
al jove La Salle.

1670
PREVERE

Ingressa en el 
Seminari de Sant 
Sulpici de París.

1671
1672

MORT DELS 
SEUS PARES

Cuida dels seus germans 
i assumeix la gestió 
dels béns de la família.

1679
TROBADA AMB 
ADRIÀ NYEL

Que sol·licita l’ajuda de 
La Salle per obrir una 
escola per a nens.

1681
Porta a viure els 
mestres a casa seva.

1682
VIUEN JUNTS
La Salle abandona 
la seva casa i 
marxa a viure amb 
els mestres al 
carrer Nou.

Primera escola de l’Institut. UNA CASA 
PER A TOTS

1684
Pobre entre pobres
En un dur hivern, La Salle 
es compromet amb els 
més necessitats cedint 
els seus béns.

1688
París

El rector de Sant 
Sulpici sol·licita a 
La Salle que es faci 
càrrec de l’escola.

1694
VOT D’ASSOCIACIÓ
Dotze Germans i 
La Salle emeten vots 
perpetus d’Associació, 
Obediència i Estabilitat.

1686
1a ASSEMBLEA

Els principals 
Germans i La Salle 
emeten el vot 
d’Obediència.

1691
VOT HEROIC

La Salle es compromet 
de per vida amb els 
Germans Gabriel 
Drolin i Nicolau Vuyart.

1714
PARMÈNIA

Es retira al sud 
després de diversos 
problemes. Discerneix 
sobre què fer en el futur.

Els principals Germans 
demanen a La Salle 
que retorni a París.

1719
DECÉS

La Salle mor el Divendres 
Sant a la Casa de 
Sant Yon de Rouen, 
envoltat dels seus 
Germans i alumnes.

S’obre el primer Noviciat 
a la casa de Vaugirard.

Funda a Rouen una escola per 
nens i joves més necessitats

S’estableixen les primeres escoles 
per a la formació de mestres.

OBRES 
I ESCRITSCARISMA  LASAL·LIA

Viure la Presència 
de Déu en els 
esdeveniments i 
en les persones.

Associats per a 
viure junts la 

missió educativa 
amb els pobres.

Educadors laics 
consagrats a Déu 
que creen relacions 

de fraternitat.

F S CE ERVEI OMUNITAT

LA SALLE EN EL MON AVUI:

Educant en 80 països a més de 1.000.000 d’alumnes

  De manera 
imperceptible, un 

compromís em condueix 
a un altre compromís.

MSO 6

Vosaltres esteu 
cridats a moure els 
cors dels vostres 

alumnes.

MD 43

Visca Jesús en els nostres cors!
RC 27

APORTACIONS 
PEDAGOGIQUES’

Guia de les Escoles Cristianes
Memorial sobre els orígens

Memorial sobre l’Hàbit

Ensenyament en la 
llengua materna. Dignitat de la feina 

del mestre d’escolaAdopció del mètode 
simultani d’ensenyança.

+ 100.000 Educadors
+ 3.500 Germans
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Sant Joan Baptista de 
La Salle va ser canonitzat 
el 1900 i proclamat patró 
universal dels educadors 
cristians el 15 de maig 
de 1950?

SABIES QUE ...

www.lasalle.cat

Establiment d’un Institut 
religiós de Germans, 
educadors i educadores 
dedicats amb passió 
a l’ensenyament.

Meditacions
Explicació del 
Mètode d’oració

Tractat de cortesia i urbanitat
Deures del cristià
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