
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional 

cristià amb una trajectòria centenària adherit al Secretariat de l’Escola Cristiana de  

 

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional 

cristià amb una trajectòria centenària adherit al Secretariat de l’Escola Cristiana de 

Catalunya. Va ser fundat l’any 1905 per l’Orde dels Germans de Sant Gabriel i 

actualment és regit per la Fundació de Cultura i Promoció Social. Imparteix tots els 

nivells educatius compresos entre els 18 mesos i els 18 anys, per tant, tenim llar 

d’infants, educació primària, educació secundària i batxillerat, amb un total d’uns 

1200 alumnes procedents tant de poblacions de l’Alt Penedès, com de les 

comarques del Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia.  

El Col·legi Sant Josep té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les 

necessitats i a la realitat de cada alumne, amb una educació integral, plural i 

democràtica. El segell d’identitat del nostre professorat és la plena consciència de la 

nostra tasca a realitzar. Per això valorem i portem a terme un treball en equip, un 

treball amb responsabilitat, amb motivació, esforç i amb il·lusió. Entenem que donant 

el millor d’un mateix, rebem el millor dels altres. Pretenem que els nostres alumnes 

puguin arribar a aconseguir la màxima autonomia possible, tant en l’aspecte 

personal com acadèmic. 

 

 



Projecte de QUALITAT ISO 9001:2015 

El Col·legi Sant Josep ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la 

voluntat de millorar constantment, per tal d’afrontar els nous reptes amb òptimes 

garanties. És per això que estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte de 

Qualitat per aconseguir la certificació ISO 9001:2015 i a partir d’aquí continuar el 

camí cap a l’Excel·lència. 

 

Col·legi CARDIOPROTEGIT (DEA) 

El Col·legi Sant Josep és pioner en formació del professorat en 

suport vital i ús de desfibril·lador DEA. Tot el professorat coneix les 

pràctiques bàsiques de recuperació cardiopulmonar amb 

desfibril·lador extern automàtic i els protocols a seguir en cas 

d’haver d’assistir a qualsevol persona que es pugui trobar en una 

situació de parada cardio-respiratòria.  

 

Innovació Tecnologies TIC – TAC – ROBÒTICA  

En un món global, on des de la infantesa s’entra en contacte directe amb tota classe 

de tecnologies d’una manera natural i autònoma, on els mitjans audiovisuals i les 

xarxes socials s’han convertit en un sistema educatiu paral·lel informal, des del 

Col·legi Sant Josep es continuarà lluitant per educar i ensenyar fent prevaldre la 

cultura del treball, l’esforç i l’interès per la feina ben feta amb valor afegit. 

Es pretén que l’ensenyament-aprenentatge sigui significatiu amb tot l’ajut que calgui 

de les actuals i futures tecnologies per tal d’aconseguir aportar nous processos 

digitals integrats a la metodologia quotidiana de l’aula, per tal que l’alumnat es vegi 

més motivat i els continguts, contextualitzats, dinàmics i canviants, es vegin 

amplificats. 

Hi ha pissarres digitals interactives a totes les classes, es fa ús de tauletes digitals i 

Smart Table a l’aula amb programacions digitals personalitzades, s’accedeix a les 

aules d’informàtica dedicades, al laboratori d’idiomes, a l’aula de disseny assistit per 

ordinador (CAD) amb impressora 3D i es treballen els Recursos Tecnològics Aplicats 

(RTA) amb ajuda de la robòtica des d’Infantil fins a l’ESO i dels llenguatges de 

programació. 



 

 

PROJECTE TRILINGÜE 

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines 

imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el 

projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima 

d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A més, a partir de 

l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, 

francès o alemany. D’altra banda, a l’Educació Infantil s’introdueix l’aprenentatge del xinés 

que tindrà continuïtat a primària com a activitat extraescolar. 

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P2 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té 

la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes una hora setmanal en grups 

reduïts, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses 

matèries en anglès al llarg del currículum en totes les etapes, es fomenten activitats 

participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en 

anglès, colònies, etc. per tal d’accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate-

Advanced o bé l’Oxford Test of English. 

Al Col·legi Sant Josep apostem per un model trilingüe perquè creiem que les llengües són 

portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima 

d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén 

que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del 

començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P2 i, per aconseguir-ho, som 

conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a 

terme de forma natural.  

A l’Educació Infantil, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a 

P2 amb el mètode Phonix , interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, 

cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i 

aprenguin passant-s’ho bé. A partir de P3 s’introdueix la matèria de Learning about myself 

en anglès, així com la introducció del xinés, fins a P5. A l’Educació primària, a part de 

fomentar la comunicació oral amb l’speaking juntament amb els auxiliars nadius de 

conversa, en tots els cursos de Primària s’imparteix l’assignatura de Science (3h/set.) en 

anglès. D’altra banda, també s’ofereixen activitats extraescolars com el teatre en anglès, i 

algunes colònies també. 



En el marc de l’ESO, es pretén consolidar millor els continguts i potenciar la part de 

comunicació oral a partir d’una metodologia participativa gràcies a l’hora setmanal 

d’speaking amb els auxiliars nadius de conversa. Es fa immersió en llengua anglesa a les 

classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles o grups 

reduïts. A 1r i 2n d’ESO en forma de projecte interdisciplinari també s’imparteix en anglès la 

matèria de Project (3h/set.). I a 4t d’ESO es farà una hora setmanal d’Emprenedoria en 

anglès. A part, els alumnes d’ESO poden escollir entre fer francès o alemany, amb 

continuïtat durant l’etapa.   

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació amb 

l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la 

comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la 

gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs 

hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la 

titulació de First Certificate-Advanced o bé l’Oxford Test of English. S’ofereix una estada a 

Anglaterra on els alumnes s’allotjaran en famílies i es combinaran les classes d’anglès amb 

excursions. 

 

CENTRE EXAMINADOR OFICIAL - Universitat d’Oxford 
 

Cal tenir en compte que des del 2018 el Col·legi Sant Josep ha estat autoritzat per la 

Universitat d’Oxford a ser un Centre Examinador Oficial dels nivells oficials d’anglès 

reconeguts en el marc europeu comú de referència per a les llengües, amb la qual cosa 

en les nostres instal·lacions es pot obtenir el certificat The Oxford Test of English (OTE), 

amb tota comoditat on-line (2 hores de durada que inclouen el reading, writing, listening i 

speaking) , i certificar tant el nivell B1 com el B2. Per a més informació es pot consultar: 

http://www.oxfordtestofenglish.es 

 

http://www.oxfordtestofenglish.es/


Després de signar el conveni entre la Universitat d’Oxford i el Col·legi Sant Josep, i un cop 

fet al primera prova de test oficial, el dia 15 de maig de 2018 se’ns va lliurar la placa 

acreditativa per part d’en José Juan Vicente (cap Regional d’Oxford Press a Catalunya,  

Balears i Aragó) i Laura Sánchez (Relacions Institucionals). 

 

 

 

 



AUXILIARS DE CONVERSA (ANGLÈS) 

COL·LEGI SANT JOSEP 2017-2018 

 

Our school believes that hosting a language assistant in our families is an ideal way to 

improve language learning for our students. One of the challenges in our project of being a 

trilingual school is to improve the learning process of English language by providing the 

students the possibility of holding real conversations and encouraging them to speak and 

interact with native speakers. 

 

This year our language assistants are Alexander, from England; Briana, from New 

York; and Emily, from Wales. They arrived in Sant Sadurní on the 30th September and 

they will stay in different students’ homes during all the school year. Their presence in our 

school will be relevant not only for our students but also for the teachers and school staff who 

will have the chance to learn about a new culture with people from other parts of the world 

and to improve their language skills and live a real experience of life. 

 

And, the most important thing, our students from P3 to 2nd of Batxillerat will have the 

opportunity to benefit from real spoken English sessions with native English speakers. We 

hope that the experience will be as much positive as it has been until now. We wish our 

students and CAPs to make the most of their experience. 

 

 

CAPs Video Competition – Our speakers won! 

As part of the Conversation Assistant Program in Spain (CAPs) and as speakers here in St 

Josep, we wanted to create a video to show what we are doing both inside the school and 

outside. Apart from the video being a lot of fun to make (credit: Emily) it was a great way to 

show our parents and friends back in our own countries what sort of experience we are 

having here in the school and with our accommodating host families. What’s more, this video 

will be shown as an advertisement for CAPs and have St Josep proudly on the front page. 

We hope that you enjoy the video as much as we are enjoying our time here!  



OUR EXPERIENCES 

 

My experience of being a language assistant in Sant Josep can be summed up in one word: 

unforgettable! Everybody in this school has been very welcoming and has helped make the 

move away from my home, my family and my friends painless. I have had the opportunity to 

work with all ages from three to 17 and all (well, most) of the students have been a pleasure 

to teach. These last eight months have genuinely been the best of my life and I know that I 

will never forget my time in this school; working in Sant Josep and living in Sant Sadurní 

d’Anoia has opened my eyes to a new culture and a new way of living. Thank you for 

everything! Emily 

 

The feeling from walking in the school on the first Monday morning to now couldn’t be 

further apart. From being that nervous new speaker to the high fives and feeling of family 

that I sense now, I know I’ve grown as much as the wonderful people I work with on a daily 

basis. In fact there are far too many good memories to list here so all I can say is thank you 

to everyone for a year that I will not ever forget! Alex 

 

It has always been a dream of mine to work abroad and this year my dream has been 

fulfilled at Col·legi St. Josep. Living 6 hours ahead of family and friends who were miles away 

was not always easy but coming into school and seeing my students would brighten my day. 

I worked with students from 2nd, 4th, 5th, 6th Primary and 1st, 2nd, and 4th of ESO. I would 

like to thank all my students for being themselves and allowing me into their lives. I would 

also like to thank the teachers who I have worked with and supported me during this 

journey. You have all made this year a special one! Briana 



 

 

 

Conveni IQS (Institut Químic de Sarrià) 

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’Institut Químic de Sarrià 

concedeix al Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia, el caràcter d’Escola 

vinculada a l’IQS. Això és el reconeixement de més de 50 anys d’anar-hi alumnes i 

treure’n un molt bon profit acadèmic.  

L’IQS ofereix al Col·legi la possibilitat de vehicular les programacions de química del 

Col·legi a les exigències d’aquest centre mundialment reconegut en l’ensenyament 

de la química des de tots els àmbits, i els professors del Col·legi tenen l’opció de 

rebre assessorament per part de professors d’IQS. També es fomenta que els 

alumnes participin en activitats organitzades per IQS en les seves pròpies 

instal·lacions, tant pel que fa als laboratoris com a les sales multimèdia, que puguin 

fer ús de la biblioteca d’IQS i del seu servei de préstec i tinguin un tracte preferent en 

el procés d’admissió d’IQS. 

 

 

 



 

 

 

SERVEI DE MENJADOR al Col·legi Sant Josep 

El Col·legi Sant Josep disposa de servei diari de menjador amb cuina pròpia per 

a tots aquells alumnes des de P2 fins a 2n de Batxillerat que necessiten utilitzar-lo.  

Aquest servei de cuina és gestionat per l’empresa “Àgora Col·lectivitats”, que 

s’encarrega de cuinar i servir (de 8 del matí a 14h. del migdia) uns 800 menús 

diaris.  

Es treballa conjuntament amb Cesnut Nutrició per tal d’oferir als alumnes la màxima 

qualitat dietètica en la programació dels menús mensuals. Actualment, s’ofereix un 

menú basal per als alumnes d’Infantil i un altre per la resta d’alumnes fins a 

Batxillerat. D’altra banda també es disposa de menús sense ou, sense la lactosa, 

sense gluten i sense peix, a més a més del menú de règim, per aquells alumnes que 

ho requereixin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVES XXIII CANGUR 2018 

Un grup d’alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat han realitzat les proves XXIII Cangur 

2018 que organitza la Societat Catalana de Matemàtiques al territori català i és impulsada 

per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières. Han obtingut la millor puntuació 

de cada nivell: 

A 2n de Batxillerat han participat 5 alumnes, dels quals el GERARD MONTANÉ GIRALT ha 

quedat en la posició 267 (7,39%) d’un total de 3600 participants.  
 

A 1r de Batxillerat han participat 5 alumnes, dels quals el JOSEP JANÉ LLORET ha quedat en la 

498 (9.02%) posició de 5510 participants.  
 

A 4t d’ESO han participat 6 alumnes, dels quals el GERARD MARTÍ OLIVELLA ha quedat en la 

posició 84 (0,83%) i ha rebut un diploma de menció honorífica i un obsequi per part de 

l’organització del Cangur, i juntament amb el DÍDAC OLIVÉ ALMARAZ en la posició 324 

(3,49%) d’un total de 10121 participants han publicat el seu nom a la pàgina web del Cangur 

en quedar entre el 5% de les millors puntuacions de la categoria.  
 

El GERARD MARTÍ OLIVELLA, alumne de 4t d’ESO del Col·legi Sant Josep va 

participar en la XXIII Prova Cangur de la SCM i se li ha atorgat una MENCIÓ 

HONORÍFICA per haver quedat en la posició 84 de 10121 participants de tot Catalunya, 

amb una puntuació de 95,5 punts. Enhorabona! 

 



 

 

 

DAVID HURTADO NIUBÒ, premi Pare Salvador Gil 

DAVID HURTADO NIUBÒ, exalumne del Col·legi Sant Josep (promoció 2011 de Batxillerat), 

que ha estudiat Química a l'IQS ha rebut després d'un any d'intensa dedicació a la recerca, 

el Premi Pare Salvador Gil en la categoria de Química pel seu projecte "Tumour-selective 

dentritic nanoparticles for triple negative breast cancer therapy", realitzat a cavall d'IQS i el 

MIT. 

 

 



 

 

 

MIQUEL REINA, escriptor 

Enguany tot l’alumnat de la secció de batxillerat va assistir a una xerrada informativa 

a càrrec de l’exalumne del col·legi, Miquel Reina Antolín. 

La projecció d’un recull d’alguns dels projectes que el Miquel ha dissenyat al llarg de 

la seva vida laboral va ser el fil conductor per a presentar als alumnes la seva 

experiència personal en el món del disseny. Les vivències i reflexions sobre els seus 

èxits i fracassos van voler ser un missatge de motivació sintetitzat en cinc idees 

principals: 

‘No us deixeu etiquetar’ 

‘Aposteu pel que us apassioni’ 

‘El fracàs pot ser el millor mestre’ 

‘Arrisqueu-vos’ 

‘Lluiteu pels vostres somnis’ 

 

La xerrada es va complementar amb la presentació del llibre ‘Luces en el mar’, 

primera creació literària del Miquel, que va sortir al mercat en format paper el passar 

30 de gener després de l’èxit obtingut en versió digital.  Per a  aquells que vulgueu 

gaudir d’una bona estona de lectura, el Harold i la Mary Rose us podran ajudar a fer 

un bon exercici d’introspecció per a retrobar-vos amb la vida. 

 



 

 

 

HOQUEI PREBENJAMÍ 
 

L’equip prebenjamí del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia ha guanyat el 

campionat territorial de Barcelona que es va jugar a Malgrat de Mar el mes de maig 

amb una final molt ajustada amb el Carles B, el qual el va superar a la pròrroga amb 

un 3-2. Enhorabona! 

L’equip, entrenat per Xus Fernández i Joan Manel Rodríguez és integrat pels 

jugadors Gerard del Amor, Jordi del Amor, Ángel Rodríguez, Kaito Dardyshire, 

Marçal Font, Bernat Solé i Eduard Mata.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PATINATGE 

El passat 22 d’abril el grup de patinadores del Sant Josep van assistir a la segona jornada 

de la competició de patinatge de xous a nivell comarcal, a Vilafranca del Penedès. Allà, el 

grup de mitjanes van animar a tot el públic amb l’exhibició del ball “Llums de discoteca”. El 

grup de grans va realitzar una molt bona actuació amb el ball “Al ritme dels flamencs” que 

les va fer obtenir la merescuda quarta posició.  

Aquesta posició va permetre que es classifiquessin per la final territorial de patinatge de 

xous que es va celebrar el 6 de maig a Vic. Desprès de molts nervis i entrenaments, l’esforç 

ha donat una bona recompensa amb una ben merescuda quarta posició! Els reis del 

carnaval van triomfar a la capital d’Osona! Moltes felicitats a les nenes del Patinatge artístic 

Sant Josep! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUANAYADORS DEL CONCURS SAMBORI D’ÒMNIUM CULTURAL 

El Premi Sambori és un concurs de Narrativa que organitza ÒMNIUM CULTURAL des de 

2006 i que està adreçat als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat. Enguany, els 

alumnes del nostre Col·legi Martina Milà Puig (2n Premi) i Arnau Bonell Piñol (3r premi) en la 

categoria de Batxillerat, han quedat guanyadors de la fase comarcal. Arnau Bonell Piñol, 

finalment ha estat 3r premi del Concurs Sambori 2018 (categoria batxillerat) de 

Catalunya. Enhorabona! 

 

 



 

 

 

VINSEUM – PRESENTACIÓ DE TRECS 

 

El Col·legi Sant Josep el curs passat va signar el conveni per ser “Escola Amiga“ del 

Vinseum de Vilafranca del Penedès. En conseqüència, podrem organitzar activitats 

diverses i conjuntes al llarg del temps que potenciïn els valors comuns d’ambdues 

entitats.  

Acte de presentació de TRECS de les Escoles Amigues de VINSEUM 

Enguany s’han presentat quatre treballs de recerca d'alumnes de 2n de batxillerat 

del curs 2017-18 que han treballat amb temàtiques relacionades amb el museu (la 

cultura del vi, l’estudi històric, social o científic del Penedès o la conservació del 

patrimoni). Aquest acte vol posar en valor la recerca dels estudiants més joves. El 

treball presentat per part del Col·legi Sant Josep ha estat: 

Història o elaboració d'un vi bullit, Pau Mascó Torelló 

 



 

 

 

PROMOCIONS D’ETAPA – 19 Promoció de 2n BATXILLERAT 

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia considera que el final d’una etapa és un 

moment molt important i especial de la trajectòria educativa d’un alumne. Per aquest motiu, 

cada mes de Juny el Col·legi organitza uns actes molt emotius –la graduació de P5, la festa 

de 6è de Primària, el comiat de 4t d’ESO, i les orles de 2n de Batxillerat–. Hi van haver 

actuacions, reculls audiovisuals plens de records, discursos emotius, fotos per immortalitzar 

el moment, un ambient festiu i alhora molta solemnitat, finalment a 2n de Batxillerat es fa el 

lliurament de les mencions i matrícules d’honor a la trajectòria acadèmica dels alumnes que 

han obtingut unes qualificacions excel·lents. 

 



 

  

ESTADÍSTICA – 2n de BATXILLERAT 2017-2018 

Alumnes matriculats a 2n de Batxillerat:   62 

Alumnes aprovats de 2n de Batxillerat:   53 (86%) 

Alumnes presentats a les PAU:    51  

Alumnes que aproven les PAU:    51 (100 %) 

Alumnes matriculats a la Universitat en 1a opció: 44 (86 %) 

 

NOTA MITJANA PAU (Fase General):   7,14 

NOTA MITJANA EXPEDIENT BATXILLERAT:  8,07 

NOTA MITJANA D’ACCÈS (Fase General):  7,70 

 

 

 



MATRÍCULES D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2017-2018 

 

Les alumnes Marina del Valle Tomàs (10.0), Maria Esteve Garcia (10.0), Claudia 

Hernàndez Bayés (10.0) i Sílvia Valls Losada (10.0) han obtingut Matrícula 

d’Honor. 

 

 

 

MENCIONS D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2017-2018 

Els alumnes Victoria Vidal Gutiérrez, Tatiana Sandoval Culebras, Albert Baito 

Pané, Clara Susanna Viladot, Carolina Pla Iriarte, Marina Cano Gómez, Daniel 

Rubiano Castro, Ana Brantuas Conejo, Guillem Farré Fernández, Jordi Lara 

Miralles, Lara Miró Sogas, Anna Verge Gramisel, Verónica Garcia Martínez, 

Jana Llopart Raventos i Judit Martí Canals han obtingut Menció d’Honor. 

 



DISTINCIONS PAU 9.0 

MARIA ESTEVE GARCIA - SÍLVIA VALLS LOSADA - VICTORIA VIDAL GUTIÉRREZ 

 

El Departament d’Empresa i Coneixement atorga anualment les distincions de les 

PAU amb la finalitat de reconèixer públicament l’esforç dels estudiants, així com la 

preparació en la realització de les proves d’accés a la universitat (PAU). El president 

de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la consellera d’Empresa i 

Coneixement, Àngels Chacón, ha lliurat, en un acte que s’ha celebrat a l’Auditori de 

Barcelona, les distincions als 523 estudiants catalans que han obtingut una 

qualificació d’Excel·lent en les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) d’enguany. 

 



A aquest acte han assistit dues de les tres alumnes del Col·legi Sant Josep que han 

obtingut una nota superior a 9 de la fase general de les PAU. Maria Esteve Garcia 

que han obtingut un 9,3 (amb una nota d’admissió de 13,76) i Sílvia Valls Losada 

amb un 9,1 (amb una nota d’admissió de 13,34). També l’alumna Victoria Vidal 

Gutiérrez ha obtingut un 9,1 (amb una nota d’admissió de 13,03) però no ha pogut 

ser present a l’acte. Enhorabona! 

 

 

El president s’ha adreçat als alumnes distingits als quals ha dit: “Dependrà de com 

vosaltres defenseu la vostra llibertat i els vostres somnis que Catalunya serà 

una cosa o una altra”. “Vosaltres dibuixareu la Catalunya del futur, sou la 

Catalunya del futur”, ha afegit davant dels estudiants i les seves famílies que avui 

es trobaven a l’Auditori de Barcelona. Durant la seva intervenció, el president Torra 

ha tingut paraules de reconeixement a la tasca dels professors i ha recordat que 

“aquest govern sempre serà al seu costat ajudant-los amb tot”. El cap de 

l’Executiu ha fet extensiu aquest reconeixement a les famílies perquè “cada un de 

nosaltres som part de la col·lectivitat pels valors que creixen a casa i s’amplien 

a escola”. 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2017-2018 

 

El dia 15 de juny de 2018 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de les Orles de 

2n de Batxillerat, un acte solemne però alhora emotiu i molt entranyable, on, en 

presència del claustre de Batxillerat i representats de totes les etapes del Col·legi, 

així com del Patronat de la Fundació, es van lliurar les orles i les insígnies als 63 

alumnes que finalitzaven l’etapa.  

També es va fer entrega de les matrícules i les mencions d’Honor. En iniciar l’acte, 

els alumnes van entrar a la pista de manera solemne mentre sonava de fons el 

“Gaudeamos Igitur”, i tot seguit es va gaudir d’un recull audiovisual de la 19a 

Promoció “GOTES DE FUTUR”, dirigit i confeccionat pel professor Jordi Font. 

 

“ESQUITXOS de coneixement que s’obren pas en terres fèrtils; 

GOTES d’aigua joioses i musicals que dansen cap al FUTUR; 

La PLUJA tamborineja i els PARAIGÜES floreixen en bassals de melodies” 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2017-2018 

El dia 15 de juny de 2018 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de les Orles de 

2n de Batxillerat, un acte solemne però alhora emotiu i molt entranyable. 

 

 



 

 

 

PROMOCIONS D’ETAPA – 20a Promoció de 4t dESO 

El dia 16 de juny de 2018 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de Comiat de 4t 

d’ESO, un acte festiu però alhora emotiu i molt entranyable, on, es va lliurar una foto 

de grup de record i els diplomes als alumnes que finalitzaven l’etapa.  

En iniciar l’acte, els alumnes i les famílies van gaudir d’un recull audiovisual de la 

20a Promoció “The Show Must Go On”, dirigit pels tutors de 4t d’ESO i confeccionat 

pel professor Jordi Font I en finalitzar l’acte, es va poder gaudir d’uns grups de dansa 

formats per noies de 4t d’ESO, i unes peces musicals. I com a cloenda, tots els 

alumnes de la promoció van pujar a cantar “Que tot et vagi bé” i acomiadar-se a 

l’escenari. 

 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2017-2018 

El dia 16 de juny de 2018 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de Comiat de 4t 

d’ESO, un acte festiu però alhora emotiu i molt entranyable, on, es va lliurar una foto 

de grup de record i els diplomes als alumnes que finalitzaven l’etapa.  

 

 



 

 

 

PROMOCIONS D’ETAPA – 6è d’Educació Primària 

El dia 14 de juny de 2018 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Fi de curs de 6è 

d’Educació Primària. Tots els nens i nenes amb les seves famílies van celebrar amb molta 

alegria la fi de curs i d’etapa, van poder gaudir d’un recull audiovisual d’aquesta etapa “LA 

MEVA PRIMÀRIA”, dirigit per les tutores de cicle superior i confeccionat per Jordi Font. 

Simultàniament, els alumnes del curs van compartir amb tots els assistents unes reflexions 

del seu pas per aquesta etapa evocant els millors records i sentiments. Tot seguit es va 

poder gaudir d’unes peces musicals i danses interpretades per alguns alumnes. Finalment 

tots els alumnes de la promoció van sortir a l’escenari per tal d’acomiadar-se tot cantant.  

 

 

 

 



FI DE CURS – 6è d’Educació Primària 2017-2018 

 

 



 

 

 

 

PROMOCIONS D’ETAPA – Elefants P5 Ed. Infantil 

El dia 8 de juny de 2018 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Graduació de P5 

d’Educació Infantil. Tots els nens i nenes estaven molt contents i alhora nerviosos pensant ja 

en el proper curs i l’inici d’una nova etapa. En iniciar l’acte, els alumnes i les famílies van 

gaudir d’un recull audiovisual “EXPEDICIÓ 2018 – Junts conquerirem el nostre futur”, dirigit i 

confeccionat per la mestra Gemma Martín. La tarda va estar plena de sorpreses tant pels 

nens com per les mestres, i uns pares molt actius.  

 

 

 

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2017-2018 

El dia 8 de juny de 2018 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Graduació de P5 

d’Educació Infantil. Tots els nens i nenes estaven molt contents i alhora nerviosos pensant ja 

en el proper curs i l’inici d’una nova etapa. 

 

 



 

 

 

Present a les XARXES SOCIALS 

WWW.STJOSEP.COM 

 

 

TWITTER: @santjosepFCPS 

FACEBOOK: santjosepsantsadurni 

YOUTUBE i INSTAGRAM 

http://www.stjosep.com/


 

 

 

PER QUÈ NOSALTRES? 

Nivells educatius entre 18 mesos i 18 anys. 

Professorat amb experiència contrastada. 

Projecte sòlid en valors, amb trajectòria centenària [1905-2018]. 

Entre el 95-100% d’aprovats a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i a les proves PAU. 

Col·legi concertat fins a l’ESO i privat en el Batxillerat adherit a la FECC. 

Oferim contracte de compromís educatiu i projecte de Qualitat ISO 9001:2015. 

Col·legi Cardioprotegit (DEA). Innovació en tecnologies TIC-TAC i Robòtica. 

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies. 

Atenció diversitat i ritmes de treball amb grups reduïts, flexibles i desdoblaments. 

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.  

Projecte trilingüe (català, castellà, anglès). Xinés a Infantil i francès o alemany a l’ESO. 

Auxiliars nadius de conversa en anglès des de P3 fins a 2n de Batxillerat (hora setmanal). 

Conveni amb Universitat d’Oxford per ser Centre Examinador Oficial (Oxford Test Of English). 

Conveni amb l’IQS, amb caràcter d’escola vinculada. 

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 

Servei de menjador amb cuina pròpia (800 menús diaris). 

Servei d’acollida matí (7.45h-9h) i tarda (17h-19.15h). 

Servei de venda de llibres escolars, roba esportiva, sala d’estudi i biblioteca. 

Servei de transport escolar (Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia). 

Activitats extraescolars esportives, teatre, alemany, escacs, dansa, xinés, ioga... 

Escola d’Hoquei i escola d’Idiomes. Colònies en anglès. Esplai en anglès al juliol i estades 

internacionals. 



 

 

 

INNOVACIÓ TIC-TAC i Robòtica 

Pissarres digitals interactives en totes les aules i classes. 

Ús de “Smart Table” amb programacions digitals personalitzades a Infantil. 

Ús de tauletes digitals individuals a les classes d’Educació Primària i ESO segons matèria. 

Ús de les aules d’informàtica dedicades i del laboratori d’idiomes. 

Ús de l’aula de disseny assistit per ordinador (CAD) amb impressora 3D.  

Es treballen els Recursos Tecnològics Aplicats amb ajuda de la robòtica des d’Infantil fins a 
l’ESO i dels llenguatges de programació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTES PEDAGÒGICS generals 

Potenciació des d’Infantil del treball cooperatiu i per projectes mitjançant l’experimentació.  

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.  

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies. 

Auxiliars nadius de conversa en anglès (1 hora setmanal en tots els nivells). 

 



 

 

 

 

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià 

obert a tothom que faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la 

cultura del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per 

objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot 

promovent les activitats formatives i culturals que complementin la seva formació integral. 

L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home, de la vida i el món, tot 

cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com 

en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil que creu en 

una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos en 

un món més just i fratern. 

 

 

 

 

 

c/ Germans Sant Gabriel, 2  

08770 Sant Sadurní d’Anoia 

Tel. 93 818 34 10 

Web: www.stjosep.com 

Correu: fcps@stjosep.com 

Twitter: @santjosepFCPS 

Facebook: santjosepsantsadurni 

 

 

 

 


