CONGREGACIÓ GERMANES
DOMINIQUES A LLEIDA
La Congregació de Dominiques de l’Anunciata va ser fundada el 1856 a Vic per
Sant Francesc Coll i Guitart i arribà a la nostra ciutat l’any 1860. Les germanes de
la comunitat, des del començament es van dedicar a l’assistència de malalts en el
seu propi domicili. Més endavant es van fer càrrec d’un col·legi de nenes que
deixaven de dirigir unes mestres de la localitat. L’esperit del Pare Coll en les
germanes per dedicar-se a l’educació i ensenyament de la infància i joventut
prengué força.
Restaren en aquella escola fins l’any 1960, que es van establir a l’actual edifici del
carrer Vallcalent. Aquell any es va inaugurar el nou col·legi “Anunciata”, en aquells
moments, a les afores de la ciutat.
Al col·legi “Anunciata” s’impartien tots els nivells educatius: parvulari, primària i
graus superiors de batxillerat i formació professional. També hi havia alumnes
internes fins l’any 1976.
El col·legi Pare Coll del carrer Almodí Vell va continuar funcionant fins l’any 1972.
I a partir d’aquest any es va convertir en residència per alumnes universitàries.
L’any 2006 es va celebrar el 150è aniversari de la fundació de la Congregació a
Vic.
Una data important fou l’11 d’octubre de 2009 quan el Papa Benet XVI nomenà
sant al nostre fundador Sant Francesc Coll i Guitart.
L’any 2010 es fa el traspàs de l’escola Anunciata a la Fundació FEDAC (Fundació
Educativa Dominiques Anunciata Francesc Coll). Aquesta fundació engloba les 24
escoles de Dominiques de l’Anunciata de Catalunya. A partir del mes de gener
d’aquest any 2010 es va iniciar un nou camí. Esperem que aquesta nova etapa
puguem continuar oferint una educació de qualitat i uns valors que ajudin als
nostres alumnes a desenvolupar les pròpies capacitats i a aconseguir persones
responsables, dinàmiques, creatives, capaces de desenvolupar-se en un món
plural i multicultural amb respecte i estimació.
Els nivells educatius actuals són:
-

1r i 2n cicle d’Educació Infantil (0 – 6 anys).
Educació Primària (6 – 12 anys).
Educació Secundària (12 – 16 anys).

