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El sopar del Centenari
El dia 2 de juny es va celebrar un dels últims actes del curs passat: El 
sopar.
Un total de 1.080 assistents (pares d’alumnes, exalumnes, professors 
antics i actuals, membres de la Fundació...) varen omplir les dues pistes 
poliesportives del centre.
Va ser una nit molt emotiva, plena de retrobaments i sorpreses. 
L’organització del sopar va anar a càrrec d’una comissió que durant mig 
any havia estat preparant aquesta convocatòria: llistat d’assistents, agru-
paments per edats, convidats d’honor, distribució de les taules, servei de 
càtering...) Aquesta mateixa comissió va comptar amb la col·laboració 
d’uns alumnes voluntaris que atenien als assistents.
A més del sopar també es va gaudir d’una sèrie d’actuacions, que varen 
oferir desinteressadament diversos exalumnes.
No podia faltar el pastís commemoratiu, i el tall d’honor el varen fer en 
Joan Amat (director del Col·legi) i en Pere Varias (l’exalumne més antic 
de la casa).
Els presentadors de la nit varen ser en David 
Bertran (exalumne) i Assumpta Varias (pro-
fessora). Quant a les actuacions, la primera 
va ser musical. La Carmina Font (exalumna i 
actual membre de la Jove Orquestra Nacio-
nal de Catalunya) i la Sara Cuscó (també exa-
lumna), varen interpretar dues peces al violí: 
“La vida es bella” i “Yesterday”.
Després es va escenificar un fragment del 
Pigmalió de B. Shaw. Aquesta obra ja havia 
estat representada al centre per diverses 
generacions. Els actors varen ser: Ada Font 
(Roseta), Eloi Tres (Professor Jordana), Ro-
ger Creixell (Fontanella) i Cristina Ferrer 
(majordoma). Finalment un grup de ballet 
masculí va cloure l’acte amb molt d’humor.
Aquell mateix dia es tancaven les exposicions 
que havien estat obertes al públic totes les 
tardes dels dies lectius i els dissabtes al matí.
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El llibre del Centenari
El llibre “Cent anys - Col·legi Sant Josep - 1905/2005” recull tots els fets que han anat succeint al llarg d’aquest període.

Tots els exalumnes que vulguin disposar d’un exemplar, poden passsar a recollir-lo a la recepció del centre a partir del mes d’octubre.
A les famílies que actualment tenen alumnes al centre també se’ls en lliurarà un.

1.080 comensals a les pistes esportives del centre

Rèplica d’una aula antiga visitada per antics GermansJoan Amat i Pere Varias tallen el pastís del centenari

Els presentadors dels actes:
Assumpta Varias i David Bertran

Les diferents representacions
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Editorial
Fa tot just un any que us explicava que engegà-
vem el curs del “Centenari” de la fundació del 
Col·legi. Com tots sabeu, ho hem commemo-
rat i celebrat al llarg del curs passat. D’aquestes 
celebracions ens queden almenys tres coses 
per a comentar. D’una banda els bons records i 
el retrobament d’antics amics i coneguts. D’al-
tra banda, l’edició del llibre “Cent Anys”, que 
tots els exalumnes del centre ja poden passar 
a recollir-lo per la Secretaria del Col·legi. Mi-
llor fer-ho personalment, ja que així podrem 
actualitzar-ne les dades. I en darrer lloc, queda 
l’aspecte, potser més important, que són les 
energies renovades per part de tota la comu-
nitat educativa per tirar endavant amb força i 
dedicació cent anys més.

Parlant d’energies i de ganes de fer coses posi-
tives, volem tirar endavant dues iniciatives que 
el curs passat ja vàrem engegar “una mica”:

• D’una banda, englobar totes les activitats 
extraescolars esportives en una “ESCOLA 
ESPORTIVA”, que pugui oferir més serveis. 
Fins al punt que els mateixos pares o mares hi 
puguin participar activament. Que les famílies 
puguin venir al Col·legi a fer esport juntes. Els 
fills practicant o competint en un esport i els 
seus pares en un altre. Ja us ho anirem expli-
cant a mesura que es vagi desenvolupant.

• D’altra banda, potenciar l’activitat d’AN-
GLÈS extraescolar. El curs passat vàrem en-
gegar amb un professor irlandès i un grup re-
duït d’alumnes de Batxillerat per a preparar el 
FIRST. Ha estat un èxit. De cinc alumnes pre-
sentats, quatre han obtingut aquest títol que 
els permet convalidar l’anglès de la futura car-
rera universitària. En la propera circular que 
rebreu sobre activitats extraescolars, veureu 
que oferirem la possibilitat de fer diversos ni-
vells i graus amb titulació de la “University of 
Cambridge”.

Per acabar, permeteu-me que en nom del 
Patronat de la Fundació, del Consell Escolar, 
del Claustre i del Personal d’Administració i 
Serveis us doni les gràcies a les famílies dels 
1.150 alumnes del Col·legi que heu dipositat 
la vostra confiança un any més en nosaltres, 
sobretot a les famílies dels 115 alumnes nous, 
que ens han escollit per primera vegada. De-
sitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofita-
ment i bons rendiments acadèmics i personals, 
que ens permetin anar construint una societat 
cada vegada més forta, més cohesionada, més 
lliure, més rica i amb més bones perspectives 
de futur.

Joan Amat i Marquès
Director

L ft de fi de curs
GRADUACIÓ DELS ALUMNES DE P5
Quin és el nen que no queda bonic amb un birret i una toga?
I quin és el pare o mare a qui no li cau la llagrimeta quan veu desfilar el seu fill(-a)?
La majoria de familiars dels alumnes de P5 varen quedar entusiasmats, una vegada 
més, amb la festa de graduació d’aquests infants.
L’entrada solemne dels alumnes seriosos i vestits per a l’ocasió, el discurs del Sr. 
Director i de les seves tutores, la projecció de l’audiovisual... Tot va contribuir a 
què fos una tarda entranyable i plena de bons records així com de grans desitjos 
de cara al seu futur.
La trobada va acabar amb un refrigeri al pati de primària.

Tots els nens i nenes de P5 cantant la cançó de comiat

Les tutores Montse Del Valle i Pilar Roca lliurant l’orla

L’entrada a la Sala d’actes del col·legi
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4t d’ESO
FESTA COMIAT DE FINAL D’ETAPA

El dia 17 de juny la Sala d’Actes del col·legi es 
va omplir de gom a gom per celebrar el co-
miat dels alumnes de 4t d’ESO. Pares, famili-
ars i amics i també mestres i professors de la 
7a promoció de Secundària es van aplegar en 
un dels actes més emotius del curs.
En el seu discurs inaugural, el director Joan 
Amat, va destacar la trajectòria acadèmica 
d’aquests alumnes, des de preescolar i pri-
mària fins acabar l’ESO i va recalcar la impor-
tància dels estudis postobligatoris que donen 
continuïtat a la formació acadèmica i humana 
dels nois i les noies que acaben l’ESO.
Per altra banda, la cap d’estudis de segon ci-
cle, Mercè Pallarès, va recordar als alumnes 

que es trobaven al final d’una etapa acadèmi-
ca i a les portes d’iniciar un nou projecte per-
sonal, i va encoratjar-los a fer-ho amb il·lusió, 
esforç i compromís. 
Les intervencions les van cloure els tres tu-
tors de 4t: Joan Eroles, Jordi Font i Mireia 
Juvé. Els seus discursos, amb més càrrega 
emotiva, van repassar vivències i experièn-
cies, tot recordant també la importància dels 
valors transmesos a través de la tasca tutori-
al: el diàleg, el consens, el respecte, la con-
vivència... principis i valors que, en definitiva, 
han ajudat als alumnes en la formació del seu 
caràcter i la seva personalitat.
Abans dels parlaments tot el públic assistent 
va poder gaudir de l’audiovisual “1989-2005: 
setze anys d’il·lusions”, realitzat pels profes-
sors Jordi Font i Núria Julià i protagonitzat 
pels nois i les noies de 4t d’ESO.
Durant el transcurs de l’acte cada alumne va 
rebre un diploma acreditatiu de la realització 
dels seus estudis obligatoris al col·legi Sant 
Josep i una fotografia de record.
L’acte va finalitzar amb unes lluïdes actuaci-
ons de música, ball i recitació per part dels 
nois i les noies d’aquesta promoció.
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Orl de 2n de Batxillerat
En l’últim exemplar de la nostra revista ja va sortir la no-
tícia del comiat de 2n de Batxillerat però no disposàvem 
de les imatges de l’acte. 
La festa va començar amb l’entrada dels alumnes men-
tre sonava la música del “Gaudeamus”, i a la pantalla 
s’anaven projectant les seves cares amb un “moorfing”.
Aleshores van començar les actuacions. En primer lloc 
les alumnes de 6è que fan l’assignatura de dansa extra-
escolar van fer un parell de representacions i després les 
de 1r de batxillerat també van amenitzar la nit ballant.
A continuació el professorat va pujar a l’escenari i a la 
taula presidencial s’hi van asseure el Sr. Director, en Joan 
Amat; els tutors Pere Cardenal i Paquita Gimeno i dues 
alumnes representants dels seus companys. Tothom va 
fer el seu parlament.
Finalment cadascun dels alumnes de 2n va pujar a l’esce-
nari, cridat per la Coordinadora de la secció, la Conxita 
Ridorsa, que a més era qui comentava i dirigia l’acte. 
Tot el professorat va poder saludar i acomiadar aquests 
estudiants, la majoria dels quals ara ja formen part del 
món universitari.

Alumnes de 6è de primària. Grup de dansa extraescolar

Alumnes de 1r de Batxillerat fent el ball de comiat Taula presidencial

Foto de final de festa
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Organigrama
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Proforat curs 2005-06
EDUCACIÓ INFANTIL
Amposta Estruch, Teresa ....................................................Tut. P5-B
Aranda Maldonado, Montse ........................................... Prof. Música
Canals Bardella, Pilar ........................................................... Tut. P2-B
Del Valle Andreu, Montse ...................................................Tut. P4-A 
Llaquet Isart, Montse .......................................................Prof. Anglès
Martín Martínez, Gemma ................................................ Prof. Reforç
Mateos Mateos, Agustina ....................................................Tut. P3-B
Mir Guxens, Salvador ................................................Prof. Gimnàstica
Orensanz Muniente, Rosa M. ..............................................Tut. P5-A
Raventós Carcasona, Montse ..............................................Tut. P3-A
Rebordosa Avión, Dolors ....................................................Tut. P2-A
Robles Centellas, Araceli ................................... Prof. Psicomotricitat
Roca Albet, Anna ............................................................. Prof. Reforç
Roca Papaseit, Pilar ..............................................................Tut. P4-B

Cap d’estudis .............................................................Montse Del Valle

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Aranda Maldonado, Montse ........................................... Prof. Música
Bargalló Tena, Montse .........................................................Tut. 2n-A
Casanovas Carbó, Teresa .....................................................Tut. 4t-C
Compte Gran, Yvonne .........................................................Tut. 6è-A
Cuyàs Ribas, Meritxell .................................................... Prof. Música
Escolà Cases, Núria ............................................................Tut. 2n -C
Esteve Escofet, Àlex ....................................................Prof. Ed. Física
Feixó Carcasona, Montse ............. Tut.1r-B i Coordinadora C. Inicial
Forns Varias, Concep ........................................................... Tut. 6è-B
Giró Gramona, Esperança ...................................................Tut. 5è-A
Guilera Montserrat, Mònica ................................................ Tut. 1r-C
Julià Vallès, Assumpció ........... Tut. 5è-B i Coordinadora C. Superior
Llaquet Isart, Montse .......................................................Prof. Anglès
Martínez Pinent, Montserrat ................................................Tut. 4t-A
Mir Guxens, Salvador ...................................................Prof. Ed. Física
Miró Galindo, Imma ............................................................. Tut. 2n-B
Montserrat Carcasona, Teresa .............Tut. 3r-C i Coordin. C. Mitjà
Pérez Gallego, M. Josep .......................................................Tut. 5è-C
Plazas Torné, Núria ........................... Tut. 6è-C i mestra d’Ed. Física
Pujadas Ivern, Conxita ...................................................Prof. Castellà
Ros Tarafa, Núria ..................................................................Tut. 3r-A
Sabaté Coca, Maria ...............................................................Tut. 3r-B
Sala Tubert, Dolors ..........................................................Prof. Anglès
Segura Pujadas, Montserrat ..................................................Tut. 4t-B
Solé Casanovas, Albert ................................................Prof. Ed. Física
Viñals Ruiz, M. Lluïsa ...................................Prof. Socials i Informàtica
Vila Luis, Maribel ................................................................... Tut. 1r A

Coordinadora Cicle Inicial ................................................ Montse Feixó
Coordinadora Cicle Mitjà ........................................ Teresa Montserrat
Coordinadora Cicle Superior ......................................... Assumpció Julià

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Antía García, Josep M. ........Prof. Matem., Naturals i Crèdit Variable
Ariza Ruiz, Manoli ................................Prof. Castellà i Matemàtiques
Arizcun Arizcun, Isabel ........................................Prof. Matemàtiques
Bermúdez Blanco, Josep Lluís .......................................Prof. Castellà
Borja Casas, Anna ..........................................................Prof. Història
Campañá Obré, Josep M. ................................................Prof. Religió
Cañís Parera, Joan ..................................... Prof. Cast, Català i Anglès
Cortés Vila, Sylvia ....... Tut. 2n-A, Prof. Castellà i de Crèdit Variable
Cuyàs Ribas, Meritxell ....................................... Prof. Crèdit Variable
Eroles Ollé, Joan .......... Tut. 3r-A, prof. Matem. i de Crèdit Variable
Esteve Escofet, Àlex ........................................... Prof. Educació física
Esteve Escofet, Rosa M. ................................Prof. de Crèdit Variable
Figueras Oliver, Montse ................... Tut. 2n-B i prof. Català i Socials
Font Cardús, Jordi ..............................Tut. 4t-C i prof. Matemàtiques

Grases Simón, Joan ................................................... Prof. Tecnologia
Guiu Colom, Mercè ....................................... Prof. Francès i Castellà
Jansana Puerta, Joan .................................. Prof. Plàstica i Tecnologia
Hernández Alcaraz, Carles .........Prof. Tècniques d’Estudi, Castellà,

Socials i Crèdit Variable
Julià Casanovas, Núria .... Tut. 1r-C i prof. Naturals i Crèdit Variable
Juvé Udina, Mireia .............................Tut. 3r-C i prof. Socials i Català
Llopart Noya, Imma ...... Tut. 3r-B, prof. Matem., Naturals, Plàstica i 

Crèdit Variable
Martínez Pérez, Gregori ................................................. Prof. Música
Maurel Cervelló, Carles .................................................Prof. Plàstica
Mora Estrada, Adelfa .......................................................Prof. Anglès
Niubò Bonsom, Helena ................Tut. 4t-A i prof. Castellà i Francès
Pallarès Riba, Mercè ........................................Tut 4t-B i prof. Anglès
Poveda Ruano, Julià .......................................................... Prof. Català
Ramon Minguell, Manel .................. Prof. Matem., Naturals i Plàstica
Ribé Vila, Pere ..................................................................Prof. Religió
Ridorsa Nadal, Conxita .......................Prof. Naturals i Matemàtiques
Sáez Martínez, Francesca ................................................Prof. Anglès
Sala Tubert, Dolors .........................................Tut. 1r-B i Prof. Català
Sánchez Camps, Mercè .................... Tut. 1r-A i prof. Socials i Català
Solé Casanovas, Albert .................................................Prof. Ed. física
Varias Ribot, Assumpta ...................................Tut 2n-C i prof. Català
Verge Gabaldà, Josep ........................ Prof. Naturals i Crèdit Variable
Viñals Ruiz, M. Lluïsa .......................................... Prof. Crèdit Variable

Coordinadora 1r Cicle ..........................................................Dolors Sala
Coordinadora 2n Cicle ................................................... Mercè Pallarès

BATXILLERAT
Amat Marquès, Joan ......................................................Prof. Biologia
Antía García, Josep M. .........................................Prof. Matemàtiques
Arizcun Arizcun, Isabel ...........Tut. 1r-B i prof. Matemàtiques i Física
Borja Casas, Anna ......................................................... Prof. Filosofia
Cardenal Monreal, Pere ...................... Tut 2n A i prof. Física i Quím.
Cortés Vila, Sylvia ................................................................Prof. Llatí
Eroles Ollé, Joan ....................................................Prof. Empresarials
Font Cardús, Jordi ........... Prof. Tecnologia Industrial i Matemàtiques
Gimeno Segarra, Paquita .. Tut. 2n-B i prof. Història, Art i Geografia
Guiu Colom, Mercè ............................Prof. Llengua i Lit. Castellanes
Julià Casanovas, Núria .........................................Prof. Matemàtiques
Maurel Cervelló, Carles ...................................... Prof. Dibuix Tècnic
Mora Estrada, Adelfa .......................................................Prof. Anglès
Niubò Bonsom, Helena ......................Prof. Llengua i Lit. Castellanes
Pallarès Riba, Mercè ........................................................Prof. Anglès
Poveda Ruano, Julià .. Tut. 1r-C i prof. Llengua i Literatura Catalanes
Ribé Vila, Pere ..................................................................Prof. Religió
Ridorsa Nadal, Conxita ........................ Tut. 1r Batx-A i prof. Biologia
Solé Casanovas, Albert ................................................Prof. Ed. Física
Varias Ribot, Assumpta .............. Prof. Llengua i Literatura Catalanes
Verge Gabaldà, Josep ................................................ Prof. Laboratori

Coordinadora Batxillerat ............................................. Conxita Ridorsa

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I PSICOPEDAGOGIA
1. Diagnòstic, Orientació i Suport Pedagògic
- Educació Infantil ....................................................... Conxita Pujadas
- Educació Primària ................................. Rosa M. Esteve i Dolors Sala 
- ESO i Batxillerat ....................................................Carles Hernández

2. Logopèdia
Montse Figueras
Conxita Pujadas
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Dat per
rordar
CELEBRACIONS ESCOLARS

CASTANYADA

31 d’octubre

NADAL AMB ELS PARES

17 de desembre

CARNESTOLTES

24 de febrer

SANT JORDI

21 d’abril

PORTES OBERTES

19 de març

DIES NO LECTIUS

FESTA MAJOR

29 de novembre

FESTES DE NADAL

del 22 de desembre al 8 de gener

FESTES DE LLIURE ELECCIÓ

9 de desembre, 27 de febrer i

24 de març

SETMANA SANTA

del 10 al 17 d’abril

VACANCES D’ESTIU

a partir del 23 de juny

HORARIS DE VISITA

DIRECCIÓ:

De dilluns a divendres, concertant 

hora de visita

SECRETARIA:

De dilluns a divendres, en horari es-

colar

Telèfons útils

Secretaria ................... 93 818 34 10

Fax .............................. 93 891 12 50

Educació Infantil ......... 93 891 02 64

Colòni i viatg curs 2005-2006
 CURS LLOC DIES

 Cicle Inicial Marinada (Cambrils) 15,16 i 17 de maig

 1r cicle Primària Xaloc (Calders) 12,13 i 14 de juny

 Cicle Mitjà Primària Can Bosch (Sant Iscle de Vallalta) 31 de maig i 1, 2 de juny

 Cicle Superior Primària Mas Gorgoll (Palamós) 12, 13 i 14 de juny

 2n d’ESO Oliola (Pons) 7, 8 i 9 de juny

 4t d’ESO Viatge fi d’etapa a CANTÀBRIA del 3 al 7 d’abril

 1r Batxillerat Esquiada (Bellver de la Cerdanya) 8, 9 i 10 de febrer

L’plai Xip-Xap
Des del 25 de juny fins al divendres 22 de juliol, l’edifici d’Educació Infantil va convertir-se en 
un divertit “camp de batalla” per a tots els nens i les nenes de l’esplai. Ja fa uns anys que s’hi fan 
activitats de tot tipus: aigua, sorra, petxines, pintures, cuina, cançons... 
Les professores Araceli Robles, Carme Roca, Anna Cirera i Pepita Sedó, varen ser les encarre-
gades de la vigilància i distracció d’aquests infants.
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Ens visiten un alumn
de Manchter
Aquest estiu un grup d’alumnes del col·legi va fer un intercanvi 
amb altres estudiants de Manchester. La iniciativa la duia “Opera-
serveis”, una acadèmia d’anglès que el curs passat havia presentat 
aquest projecte al nostre centre.
Carme Fuentes, la seva directora, ja va explicar en què consistia 
aquest intercanvi: Els alumnes de Primària van estar dues setmanes 
del mes de juliol assistint a classe a l’escola dels alumnes de Manche-
ster que encara no havien acabat el curs. A la tarda, després de les 
classes i de passejar o de fer alguna visita cultural, anaven a la seva 

residència. Dos matins a la setmana feien 
classes intensives d’anglès a la mateixa.
Pel que fa als alumnes d’ESO, la durada de 
l’estada era de tres setmanes.
Aquesta primera setmana de curs han es-
tat elles qui ens han vingut a veure. S’han 
repartit a les cases particulars dels alumnes 
de l’intercanvi i durant el dia estan a la nos-
tra escola assistint a diverses classes d’an-
glès i castellà, que és una de les assignatures 
que elles estudiaven.

Coordinació: Jordi Font (Informàtica), Joan Cañís, Mireia Juvé i Assumpta Varias (Redacció) i
 Àlex Esteve (Esports)

Per exprés mandat del que disposa la nova llei de protecció de dades, L.O. 15/1999 de 13 de desembre, 
posem en el vostre coneixement que les dades que consten en el butlletí informatiu Lligams procedeixen 
de la BDG del Col·legi, recordant-vos que en qualsevol moment podeu accedir, rectificar, cancel·lar o 
oposar-vos dirigint-vos a la secretaria del Col·legi en hores hàbils.
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