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Editorial
Benvolgudes Famílies,
Acabem de començar el nou curs escolar
2010-2011 i com sempre estem tots preparats per encarar el millor possible aquest
nou repte que és cada curs.
De cara a aquest nou curs la Fundació ha fet
una sèrie d’inversions molt importants amb
l’objectiu d’augmentar la qualitat de l’ensenyament que venim oferint des de fa més de
cent anys. Bàsicament i resumint, s’ha installat una xarxa “wifi” a tot el recinte per poder
tenir accés ràpid a Internet. S’ha dotat de
pissarra digital a totes les aules d’ESO i l’aula
d’informàtica d’Ed. Infantil (el curs vinent es
farà a les classes de Primària). S’ha lliurat un
ordinador portàtil a cada professor(a) que
permeti el funcionament de la pissarra digital i l’accés a la Plataforma Alèxia. Aquesta
Plataforma Educativa i de Gestió, conjuntament amb la nova pàgina web (que encara
està en “obres”), permetrà la comunicació
àgil entre alumnes, professorat i famílies.
També permetrà més coses, que en el seu
moment us anirem explicant, a l’igual que les
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diverses etapes de funcionament. Tot això
no farà per si mateix que els alumnes treguin
més bones qualificacions amb menys esforç.
Sí que farà l’ensenyament pròpiament dit
més agradable o motivador i sobretot augmentarà les possibilitats de comunicació. En
paraules actuals, farà que el centre s’endinsi
més en les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement). Fins ara, estàvem
més posats en les TIC (Tecnologies Informàtiques i de la Comunicació).
Siguin les sigles que siguin, el que importa
de debò és el que cada any us recordo: “la
figura del bon mestre és insubstituïble i no
hi ha aprenentatges significatius sense INTERÈS, ESFORÇ I MOLT DE TREBALL per
part dels alumnes i dels professors”. Tot això
parlant d’aprenentatges. Si a més tenim en
compte que el Col·legi no només ensenya,
sinó que també forma persones, llavors heu
de pensar i creure de debò que les famílies
heu d’estar “al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres col·laborarem
estretament, però treure “cotó fluix” i evitar el proteccionisme per a formar persones
autosuficients i amb autoestima per arribar a
ser independents i educades depèn en gran
mesura de les famílies.
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Esperem com sempre estar a l’alçada de les
vostres inquietuds i interessos, fer la feina el
millor possible i aplicar el sentit comú quan
sigui necessari.
Aquest nou curs l’iniciem amb 1.163 alumnes,
els mateixos que el curs passat, aquesta és la
nostra força i el nostre millor actiu. 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 totes les famílies d’aquests alumnes
que heu dipositat la vostra confiança un any
més en nosaltres, sobretot a les famílies dels
122 alumnes nous, que ens han escollit per
primera vegada. Sense la vostra confiança i el
vostre suport no podríem fer el que fem ni
obtenir els resultats que obtenim.
Desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon
aprofitament i bons rendiments acadèmics i
personals, que ens permetin créixer com a
persones i al mateix temps anar construint
una societat cada vegada més forta en valors, més cohesionada, més lliure, més rica i
amb més bones perspectives de futur.
Joan Amat i Marquès
Director
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(En la pàgina anterior: alumne a la nova aula d’informàtica d’Educació Infantil fent ús de la tauleta electrònica, la professora Elena Álvarez amb la pissarra digital fent classe a primer
d’ESO C i la nova aula d’informàtica d’ESO i batxillerat)

Les noves tecnologies al servei del Col·legi

Els professors d'ESO i Batxillerat disposen d'aquest ordinador portàtil

Joan Jansana donant Tecnologia a 2n d'ESO

La professora María Hellín en una classe a 2n d'ESO

Professors treballant a la sala amb els portàtils

Festival 2009-2010
El dissabte 19 de juny a la tarda, els alumnes d’Educació Infantil van
celebrar el festival de final de curs.
Els alumnes de P-2, els cargolets van cantar les cançons infantils mimades “L’Elefant” i “Jo sóc petiteta”. D’altra banda, els bambis van interpretar “la xocolata”, ¡Oh Susanna! i, “D’Excursió”.
Finalment, els esquirols varen representar la cantata: “El follet valent”.
D’aquesta manera, famílies, mestres i alumnes molt ben guarnits, van
acomiadar el curs envoltats de color i ritme.
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Graduació 2009-2010 de P-5
El passat divendres 18 de juny a les 6 de la tarda es va celebrar l’acte
de comiat de la Promoció d’Educació Infantil de 5 anys 2009-2010 del
nostre Col·legi a la Sala d’Actes.
Tot va començar amb la salutació i benvinguda per part del director
del centre Sr. Joan Amat, seguidament es va projectar un audiovisual
per recordar els 5 anys de pas per l’escola d’infantil dels nens i nenes.
A continuació les tutores van lliurar les Orles de graduació a tots els
nens i nenes que acabaven P-5. Com a cloenda, les famílies, els alumnes i mestres, varen compartir la degustació d’una copa de cava al pati
del Col·legi. Va ser una jornada inoblidable per a tots.

La dotzena promoció
de 4t d’ESO s’a comiada
Un dels comiats més emotius del col·legi és la festa de graduació
que es dedica als alumnes de 4t d’ESO. Aquest curs passat es va
fer el dissabte dia 19 de juny a 2 quarts de 10 del vespre.
L’acte va iniciar-se amb la projecció del DVD titulat “Propera parada...” i confeccionat pel professor Jordi Font. Després van haver-hi els parlaments del Sr. Director (Joan Amat) i les tutores
(Mercè Pallarès, Helena Niubò i Anna Borja) que van usar el mateix lema per a fer un recorregut virtual per la vida estudiantil dels
alumnes. Finalment, els representants de les tres classes (Gemma
Muray, Jesús Conde i Oriol Xaus) van dedicar unes paraules de
comiat i de gratitud per als companys i per al centre.
Acabada la part més seriosa els alumnes van delectar el públic
amb dos balls i algunes actuacions musicals i cançons. Tot plegat
va ser entranyable i inoblidable.

Orles 2n de batxillerat
El passat 18 de juny va tenir lloc al Col·legi l’acte
de les orles de 2n de Batxillerat. L’acte va començar amb l’entrada dels alumnes acompanyats pel
director. A continuació, les delegades de cada curs
(Marta Viñals de 2n A, Sara Pino de 2n B i Anna
Nin de 2n C), els tutors (Núria Julià, Isabel Arizcun
i Julià Poveda) i el director Joan Amat varen fer un
emotiu discurs de comiat.
Un audiovisual titulat “Oh! Taules”, que recordava
l’estada dels alumnes en els darrers dos anys de
batxillerat, i l’assistència del professorat docent
varen aportar records i solemnitat a aquesta nit de
comiat i homenatge als més grans de la casa. Finalment, els alumnes varen pujar un per un a l’escenari i els seus tutors els varen donar l’esperada Orla.
3

Organigrama
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Organització Pedagògica: ESO-Batxillerat
CIÈNCIES

SOCIALS

Cap de Departament: Jordi Font Cardús

Cap de Departament: Anna Borja Casas

Seminaris – Cap de seminari:
Biologia i Geologia:
Conxita Ridorsa Nadal
Física i Química:
Imma Llopart Noya
Dibuix Tècnic:
Carmina Font Olivella
Economia:
Joan Eroles Ollé
Informàtica:
Núria Julià Casanovas
Matemàtiques:
Isabel Arizcun Arizcun
Tecnologia:
Jordi Font Cardús

Seminaris – Cap de seminari:
Filosofia:
Anna Borja Casas
Història i Geografia:
Mireia Juvé Udina
Art:
Mireia Juvé Udina
Religió i ètica:
Pere Ribé Vila

Professorat adscrit:
Elena Álvarez Spagnolo
Joan Amat Marquès
Manoli Ariza Ruiz
Isabel Arizcun Arizcun
Pedro Cardenal Monreal
Joan Eroles Ollé
Francesc Ferrando Ruana
Jordi Font Cardús
Carmina Font Olivella
Joan Grases Simon
Joan Jansana Puerta
Núria Julià Casanovas
Imma Llopart Noya
Roger Mauricio Grañó
Conxita Ridorsa Nadal
Josep Verge Gabaldà

LLENGÜES
Cap de Departament: Assumpta Varias Ribot
Seminaris – Cap de seminari:
Llengua i Lit. Catalana: Assumpta Varias Ribot
Llengua i Lit. Castellana: Mercè Guiu Colom
Llatí:
Maria Hellín Aguilar
Professorat adscrit:
Manoli Ariza Ruiz
Joan Cañís Parera
Sílvia Cortés Vila
Montserrat Figueras Oliver
Mercè Guiu Colom
Maria Hellín Aguilar
Helena Niubò Bonsom
Julià Poveda Ruano
Dolors Sala Tubert
Francesca Sáez Martínez
Mercè Sànchez Camps
Assumpta Varias Ribot

Professorat adscrit:
Anna Borja Casas
Marta Carbó Casanelles
Sílvia Cortés Vila
Montserrat Figueras Oliver
Paquita Gimeno Segarra
Maria Hellín Aguilar
Mireia Juvé Udina
Pere Ribé Vila
Mercè Sánchez Camps

IDIOMES
Cap de Departament: Adelfa Mora Estrada
Seminaris – Cap de seminari:
Anglès:
Adelfa Mora Estrada
Francès:
Helena Niubò Bonsom
Professorat adscrit:
Mònica Belsa Naranjo
Joan Cañís Parera
Mercè Guiu Colom
Montse Llaquet Isart
Adelfa Mora Estrada
Helena Niubò Bonsom
Mercè Pallarès Riba
Francesca Sáez Martínez
Dolors Sala Tubert

PLÀSTICA, MÚSICA I ED. FÍSICA
Cap de Departament: Albert Solé Casanovas
Seminaris – Cap de seminari:
Ed. Física:
Albert Solé Casanovas
Ed. Musical:
Montse Aranda Maldonado
Ed. Plàstica:
Manel Ramon Minguell
Professorat adscrit:
Montserrat Aranda Maldonado
Manoli Ariza Ruiz
Àlex Esteve Escofet
Carmina Font Olivella
Manel Ramon Minguell
Albert Solé Casanovas
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Professorat curs 2010-2011
EDUCACIÓ INFANTIL
Amposta Estruch, Teresa .....................................................................Tut.P4-B
Aranda Maldonado, Montse ........................................................... Prof. Música
Canals Bardella, Pilar ............................................................................Tut.P2-B
Del Valle Andreu, Montse ....................................................................Tut.P5-A
Martín Martínez, Gemma ...........................................Prof. Informàtica i suport
Mateos Mateos, Agustina .....................................................................Tut.P3-B
Mir Guxens, Salvador................................................................Prof. Gimnàstica
Orensanz Muniente, Rosa M. ...............................................................Tut.P4-A
Raventós Carcasona, Montse ...............................................................Tut.P3-A
Rebordosa Avión, Dolors .....................................................................Tut.P2-A
Robles Centellas, Araceli ................................................... Prof. Psicomotricitat
Roca Albet, Anna ................................................... Prof. Reforç lectoescriptura
Roca Papaseit, Pilar ...............................................................................Tut.P5-B
Ros Giralt, Francesca ...................................................................... Prof. Música
Llaquet Isart, Montse .......................................................................Prof. Anglès
Coordinadora: Montse Del Valle
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Alemany Ruiz, Anna ..........................................................Professora de Suport
Aranda Maldonado, Montse .................................................... Prof. Informàtica
Bargalló Tena, Montserrat ............................................................... Prof. Reforç
Belsa Naranjo, Mònica ......................................................................Prof Anglès
Casanovas Carbó, Teresa .................................................................... Tut. 3r-C
Compte Gran, Yvonne......................................................................... Tut. 5è-B
Cruces Galindo, M. José ...................................................................... Tut. 6è A
Escolà Cases, Núria ............................................................................. Tut. 1r-C
Esteve Escofet, Àlex ....................................................................Prof. Ed. Física
Forns Varias, Concep...........................................................................Tut. 5è-A
Giró Gramona, Esperança .................................... Prof. Religió, Socials i Reforç
Guilera Montserrat, Mònica ................................................................Tut. 2n-C
Julià Vallès, Assumpció .........................................................................Tut. 6è-C
Llaquet Isart, Montse .......................................................................Prof. Anglès
Martínez Pinent, Montserrat ................................................................Tut. 3r-A
Masagué Florit, Laura ............................................................................Tut 1r-A
Mir Guxens, Salvador............................................................Professor Ed. física
Miró Galindo, Imma ..............................................................................Tut. 1r-B
Montserrat Carcasona, Teresa ............................................................ Tut. 4t-C
Pérez Gallego, Mª Josep ...................................................................... Tut. 6è-B
Plazas Torné, Núria ............................................ Tut.5è-C i mestra d’Ed. Física
Ros Giralt, Francesca ........................................................Professora de Suport
Ros Tarafa, Núria ..................................................................................Tut. 4t-A
Sabaté Coca, Maria ...............................................................................Tut. 4t-B
Sala Tubert, Dolors ..........................................................................Prof. Anglès
Salvador Alanyà, Laura.................................................................... Prof. Música
Segura Pujadas, Montserrat ..................................................................Tut. 3r-B
Solé Casanovas, Albert ................................................................Prof. Ed. Física
Solé Grabalosa, Marta ......................................................................... Tut. 2n-B
Vila Luís, Maribel ..............................................................................Tutora 2n-A
Coordinadora Cicle Inicial: Núria Escolà
Coordinadora Cicle Mitjà: Teresa Montserrat
Coordinadora Cicle Superior: Assumpció Julià
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Àlvarez Spagnolo, Elena.......... Tut. 2n-B i Prof. Matem., Naturals, Fís. i Quím.
Aranda Maldonado, Montse ........................................................... Prof. Música
Ariza Ruiz, Manoli ........ Prof. C. Lectora, T. Estudi, Castellà, Plàstica i Matem.
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Arizcun Arizcun, Isabel .............................................. Prof. Matemàt. i Naturals
Borja Casas, Anna ................................ Tut. 3r-C i Prof. Ètica i Ciències Socials
Cañís Parera, Joan.......................... Tut. 1r-C i Prof. Castellà, Francès i Anglès
Carbó Casanellas, Marta ............................................... Tut. 1r-A i Prof. Socials
Cortés Vila, Sylvia .........................................Prof. Castellà, Religió i Ciutadania
Eroles Ollé, Joan ........................... Prof. Matemàtiques, Economia i Tecnologia
Esteve Escofet, Àlex .......................................................... Prof. Educació Física
Ferrando Ruana, Francesc .................... Tut. 4t-A i Prof. Matemàt. i Fís. i Quím
Figueras Oliver, Montse ...................................... Tut. 1r-B Prof. Català i Socials
Font Olivella, Carmina ....................................................................Prof. Plàstica
Grases Simón, Joan ................................................................... Prof. Tecnologia
Guiu Colom, Mercè ....................................................... Prof. Castellà i Francès
Hellín Aguilar, Maria............................. Tut. 2n-C i Prof. Castellà, Socials i Llatí
Jansana Puerta, Joan ................................................................. Prof. Tecnologia
Juvé Udina, Mireia ......................................Tut. 4t-C i Prof. Socials i Hª de l’Art
Llopart Noya, Imma............................................Prof. Fís. i Quím. i Informàtica
Mauricio Grañó, Roger ..........................Prof. Matemàt., Fís. i Quím. i Naturals
Mora Estrada, Adelfa .......................................................................Prof. Anglès
Niubò Bonsom, Helena ............................... Tut. 3r-A i Prof. Castellà i Francès
Pallarès Riba, Mercè ........................................................................Prof. Anglès
Poveda Ruano, Julià .......................................................................... Prof. Català
Ramon Minguell, Manel ..................................................................Prof. Plàstica
Ribé Vila, Pere ....................................................................... Prof. Religió i Ètica
Ridorsa Nadal, Conxita............................................... Prof. Matemàt. I Biologia
Sáez Martínez, Francesca ................................................ Prof. Anglès i Castellà
Sala Tubert, Dolors ...........................................Prof. Català, Anglès i Sexualitat
Sánchez Camps, Mercè ................................... Tut. 2n-A i Prof. Socials i Català
Solé Casanovas, Albert ................................................................Prof. Ed. Física
Varias Ribot, Assumpta ................................................... Tut. 4t-B i Prof. Català
Verge Gabaldà, Josep .................................................... Prof. Naturals i Biologia
Coordinadora 1r i 2n ESO: Mercè Sànchez
Coordinadora 3r i 4t ESO: Mireia Juvé
BATXILLERAT
Amat Marquès, Joan ......................................................................Prof. Biologia
Arizcun Arizcun, Isabel .........................Tut. 2n-B i prof. Matemàtiques i Física.
Borja Casas, Anna ..................................................... Prof. Filosofia i Ciutadania
Carbó Casanellas, Marta ....................................... Prof. Geografia i Hª de l’Art
Cardenal Monreal, Pere...................................................Pràctiques Laboratori
Eroles Ollé, Joan ..... Tut 1r Batx. C i Prof. Economia i Organització d’empresa
Ferrando Ruana, Francesc ............................................................Prof. Química
Font Cardús, Jordi.....................................................Prof. Tecnologia Industrial
Font Olivella, Carmina ......................................................... Prof. Dibuix Tècnic
Gimeno Segarra, Paquita ...............................................................Prof. Història
Guiu Colom, Mercè ........................................... Prof. Llengua i Lit. Castellanes
Hellín Aguilar, Maria.............................................................................Prof. Llatí
Julià Casanovas, Núria ....................................... Tut 2n-A i Prof. Matemàtiques
Juvé Udina, Mireia ........................ Prof. d’Història del món i d’Història de l’Art
Llopart Noya, Imma......... Tut. 1r-B i Prof. Física, Matemàt. i C. del món cont.
Mora Estrada,Adelfa .........................................................................Prof. anglès
Niubò Bonsom, Helena ..........................................Prof llengua i lit. castellanes
Pallarès Riba, Mercè ........................................................................Prof. Anglès
Poveda Ruano, Julià ..................Tut. 2n B i prof. Llengua i Literatura Catalanes.
Ribé Vila, Pere ........................................................... Prof. Filosofia i Ciutadania
Ridorsa Nadal, Conxita......Tut. 1r Batx. A i Prof. Biologia i C. món contemp.
Solé Casanovas, Albert ................................................................Prof. Ed. Física
Varias Ribot, Assumpta .............................. Prof. Llengua i Literatura Catalanes
Verge Gabaldà, Josep .................... Prof. Química i Ciències del món contemp.
Coordinadora Batxillerat: Conxita Ridorsa
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Serveis d’orientació psicopedagògica (curs 2010-2011)
El treball del Departament d'Orientació Psicopedagògica està estructurat per Etapes i Cicles dins de les etapes. S’estableixen tres Àmbits d’actuació: (i) psicopedagògic, (ii) logopèdic i (iii) d’orientació, dels quals se’n desprenen els Serveis que es relacionen tot seguit, junt amb els professionals responsables de cadascun, en funció de l’etapa i cicle on es desenvolupa. La coordinadora d’aquest departament és Rosa Maria Esteve.

SERVEIS

ETAPES
INFANTIL

CICLE INICIAL
PRIMÀRIA

CICLE MITJÀ
PRIMÀRIA

CICLE
SUPERIOR
PRIMÀRIA

SECINDÀRIA

BATXILLERAT

DIAGNÒSTIC i ORIENTACIÓ

Rosa M. Esteve

Rosa M. Esteve

Rosa M. Esteve

Montse Urgell

Montse Urgell

Montse Urgell

LOGOPÈDIA

Montse Figueras
Anna Alemany

Anna Alemany

Montse Figueras

Montse Figueras

SUPORT PSICOPEDAGÒGIC
i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Rosa M. Esteve

Rosa M. Esteve
Montse Bargalló

Montse Urgell

Montse Urgell

Montse Urgell

Montse Urgell

Montse Urgell

Rosa M. Esteve

ORIENTACIÓ INTERESSOS
PROFESSIONALS
ADAPTACIONS CURRICULARS INDIVIDUALITZADES

Rosa M. Esteve

Rosa M. Esteve

D’ACOLLIDA

Rosa M. Esteve

Montse Urgell

Montse Urgell
Montse Figueras

Francesca Ros

Francesca Ros

Alumnes distingits a les PAU 2010
Des de fa anys, els alumnes que obtenen una qualificació igual o superior a 9 a les proves d’accés a la Universitat, la Generalitat els atorga una
distinció acadèmica. Enguany, dels 24.244 alumnes que han superat les PAU, 162 (0’6%) han obtingut aquesta distinció.
El dilluns passat dia 26 de juliol, els 162 estudiants distingits recolliren
el guardó durant l’acte de lliurament de les distincions. El conseller
d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i el comissionat per
a Universitats i Recerca, Joan Majó, després d’uns breus parlaments,
van lliurar les distincions que consistiren en un Diploma acreditatiu i
guardó obra de l’escultor Cesc Riera (Barcelona, 1960).
Els dos alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia, na
Idoia Pinedo Painous i n’Adrià Segarra Torné van recollir el seu guardó
i es van fer la fotografia commemorativa amb la Tutora i Coordinadora
de Qualitat del centre na Núria Julià Casanovas i el Director del centre
Joan Amat Marquès.
Es dóna la circumstància que el Col·legi Sant Josep ha estat distingit
quatre vegades des de l’any 2004 i en una d’elles l’alumna distingida va
ser la germana de l’Idoia, la Nerea Pinedo Painous que ja està finalitzant els estudis d’Arquitectura. És un fet molt rellevant, ja que no es té
constància que s’hagi donat cap altre cas.

Projecte de qualitat
El 28 de juny es va fer a la seu de la Fundació de l’Escola
Cristiana de Catalunya la signatura del contracte de qualitat.
En aquesta reunió es signa, formalment, el Contracte de
Qualitat entre el centre i la Fundació Escola Cristiana. El
centre està representat per la Comissió de Qualitat, formada per en Joan Amat, Pere Ribé, Núria Julià (coordinadora
de qualitat), Jordi Font, Gemma Martín, Núria Escolà, Mercè
Sànchez i Conxita Ridorsa i la Fundació Escola Cristiana està
representada pel director del Projecte Antoni Manyé (Cap
del departament de Qualitat FECC) i Olga Hernández (Coordinadora del departament de Qualitat FECC).
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Estades d’idiomes
Estada a Manchester

El darrer dia de l’Estada a Manchester tot
l’equip ens vàrem adonar que ja havien passat les tres setmanes. Que estàvem satisfets i
alhora un xic tristos perquè el viatge s’acabava. Molt contents perquè tot havia anat bé i
tornàvem a casa sans i estalvis. Una mica més
“savis” i experimentats en la vivència de la
cultura anglesa i en el viatjar.
Les Escoles Parrs Wood i Levenshulme ens
van felicitar pel comportament i participació
del nostre alumnat i a ells i a nosaltres ens van
reiterar que ens esperaven l’any que ve. Fantàstic! Ja estem preparant la 15a Estada.
Vàrem tornar a visitar el fantàstic parc
d’atraccions de Blackpool i l’Old Trafford...
Aquest any vàrem tenir l’oportunitat de veure l’Albert Dock ple de vaixells pirates i de
personatges que ens van oferir un espectacle singular i que ens va complementar la

seriositat de la visita a la Tate Gallery... Però
queden moltes sortides per fer i molts llocs
nous per conèixer, emocionar-nos i ajudarnos a aprendre més anglès. També moltes
pel·lícules d’estrena que haurem vist abans
d’arribar al nostre país! Cada setmana una de
diferent!
Agraïm des d’òpera la confiança, la collaboració i el saber estar de l’alumnat que ens
va acompanyar. També a les famílies que el
dia de la Cloenda ens van encoratjar a seguir
treballant en aquest projecte pedagògic tan
singular i sentit. A la sensibilitat de la direcció de l’Escola Sant Josep que sempre ens ha
obert les portes i ens ha donat ànims per seguir creant noves edicions del viatge.
Òpera Serveis

Cursos Pare Manyanet

Des de fa molts anys, el col·legi Pare Manyanet organitza cursos d’anglès a l’estranger durant el
mes de juliol. Jo en particular hi he participat en els últims dos anys i la veritat és que es tracta d’una
experiència nova i crec que val la pena viure-la.
El curset ha tingut una durada de tres setmanes i ha estat molt ben organitzat. Jo em vaig allotjar
amb la família “Mr & Mrs Webb”, i vaig ser molt ben acollit, com tots els altres companys del curset.
Pels matins, teníem tres hores de classe d’anglès amb professors nadius, les classes no es feien feixugues perquè eren força entretingudes i estaven ben preparades.
Per les tardes hi havia diferents activitats preparades: uns dies practicàvem esport, d’altres anàvem a
la bolera o a patinar sobre gel. També hi havia un dia a la setmana que sortíem a mig matí i anàvem a
visitar llocs d’interès turístic com ara Oxford o Stradford. Els dissabtes teníem sortides organitzades
de tot el dia: el primer dissabte vam visitar la ciutat de Londres i el segon vam poder gaudir del parc
Alton Towers. L’últim dia de la setmana, el diumenge, el solíem passar amb la família.
Va ser una gran experiència participar-hi: una oportunitat per conèixer gent nova, conèixer la cultura del país i, sobretot, una experiència per aprendre anglès.
Alumne de l’estada d’idiomes Pare Manyanet

Esplai Xip Xap
Del 22 de juny fins al 23 de juliol, nens i nenes s’ho van passar molt i molt bé a l’esplai Xip-Xap de l’edifici d’Educació Infantil. Les monitores
d’aquest any eren Teresa Roca, Anna Maria Figueras, Anna Alemany i Cristina Simón. El centre d’interès d’aquesta any va ser “NYAM NYAM
bon profit!”, a partir d’aquest tema varen fer activitats com la realització d’un taller de gelatina, de cuina, de disfresses, etc. Dos dies a la
setmana feien piscina i també varen realitzar excursions al mercat, a la biblioteca, a la plaça del poble i a les xocolates Simon.
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Colònies curs 2009-2010
Cicle inicial

Aquest passat mes de juny, concretament els
dies 9, 10 i 11 de juny, els alumnes de primer
i segon de primària varen anar a Cal Petit, a
Vilanova de Meià.
Malgrat que el temps no els va acompanyar
gaire, varen poder gaudir d’uns dies de convivència molt positius.
El centre d’interès d’aquest any era els “Barrufets” i totes les activitats i jocs que es van
realitzar durant els tres dies de colònies els
van relacionar amb aquests simpàtics personatges.
Els nens i nenes s’ho van passar d’allò més
bé realitzant tots els tallers, activitats i jocs
proposats, varen tornar amb ganes de repetir
aquesta experiència l’any vinent!

Cicle Mitjà

Els nens i nenes de Cicle Mitjà van anar a
Mas Banyeres, a Centelles, els dies 16, 17 i
18 de juny. Al llarg dels tres dies de colònies
es van desenvolupar les activitats programades: cars, tirolina, tir amb arc, jocs de nit,
piscina, discoteca...
També varen fer una excursió a peu i amb
tren a Aiguafreda.
Tant mestres com alumnes van coincidir
que les colònies varen ser molt positives. Va
ser una gran ocasió perquè els nens i nenes
de Cicle Mitjà es relacionessin amb un àmbit
diferent entre ells i amb altres adults. Tots
s’ho van xalar d’allò més i van valorar l’experiència com a irrepetible.

Cicle Superior

Durant els dies 16, 17 i 18 de juny els alumnes
de cinquè i sisè van passar uns dies de colònies
a la platja, a Mas Gorgoll (Palamós).
Vàrem fer diferents tipus d’activitats (dissecar
un peix, jocs a la platja i jocs de nit, gimcanes...)
tant a la casa de colònies com a la platja.
Els nois i noies també van poder gaudir de l’entorn i instal·lacions de la casa. El mas té un espai
molt ampli per jugar, fer jocs en equip, esports,
construir-hi cabanes, piscina... Els monitors de
la casa van motivar molt als alumnes i ens va
acompanyar un clima molt favorable. Amb tot
plegat s’ho van passar molt i molt bé.

2n d’ESO

El passat 14, 15 i 16 de juny els alumnes de 2n d’ESO varen anar a la
casa de colònies d’Oliola, al costat
de Pons. En aquestes colònies, que
ja són una tradició a 2n d’ESO, els
alumnes van tenir l’oportunitat de
practicar diferents esports d’aventura com és el ràfting, l’escalada, la
bicicleta de muntanya... També van
fer jocs de nit i discoteca. Els alumnes van valorar l’estada com a molt
positiva i digne de repetir, els va
quedar molt bon record.
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Teatre
DATA

PROFESSORES

TÍTOL DE L’OBRA

27 DE MAIG

Núria Plazas

L’últim tren de Vila Xica de M. del Pilar Romero Río

3 DE JUNY

Marta Solé

El gat amb botes de Charles Perrault

7 DE JUNY

Meritxell Cuyàs

La faula del llop i la guineu, faula popular

8 DE JUNY

Yvonne Compte

El sastre i el lleó de Jordi Voltas

El gat amb botes

El sastre i el lleó

L'últim tren de Vila Xica

La faula del llop i la guineu

Festival d’a nglès extraescolar
El passat 15 de juny, els diferents grups d’anglès extraescolars varen fer una festa en la que, en anglès, cada grup va interpretar una cançó
que prèviament havien estat assajant i preparant amb els seus professors i professores durant les últimes classes d’anglès extraescolars. Al
final de cada actuació cada nen va rebre un diploma i un petit obsequi.
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Estadística 2n Batxillerat (curs 2009- 2010)

Estadística 4t d’ESO (Curs 2009- 2010)

Alumnes matriculats a 2n de BATX.................................................................. 77
Alumnes aprovats de 2n de BATX ........................................................76 (98’7 %)
Alumnes presentats a les PAAU ......................................................... 74 (97’37 %)
Alumnes aprovats a les PAAU ............................................................. 71 (95’95 %)
Alumnes Preinscrits a la Universitat ................................................................. 70
Matriculats a la Universitat en 1a opció................................................59 ( 84’3 %)
NOTA MITJANA PAU (Fase General) ................ 7,0 (Dos alumnes amb més de 9’0)
MITJANA EXPEDIENT DE BATXILLERAT............7,75 (17 alumnes amb més de 9’0)

Alumnes matriculats
a 4t d’ESO .................................................................. 85
Alumnes aprovats
a 4t d’ESO .... 85 (60 tot aprovat + 25 amb una o dues pendents)
Alumnes suspesos
que repeteixen al centre..........................................Cap
Alumnes aprovats
que van a CFGM ............................................16 (18’8 % )
Alumnes aprovats
que van a fer Batxillerat a fora ....... 6 (7’1 % 2 a l’Intermun.)
Alumnes aprovats
que van a fer Batxillerat al St. Josep ................ 3 (74’1 %)

NOTA MITJANA PER ACCEDIR A LA UNIVERSITAT
SENSE TENIR EN COMPTE LA FASE ESPECÍFICA ......................... 7’45
NOTA MITJANA PER ACCEDIR A LA UNIVERSITAT
TENINT EN COMPTE LA FASE ESPECÍFICA .. 8’92 (Nota d’Admissió)

Colònies 2010-2011

Dates per a recordar del curs 2010-2011

INFANTIL

CELEBRACIONS ESCOLARS

P-5
Casa de colònies La Marinada, Cambrils
Dies 6, 7 i 8 d’abril

PRIMÀRIA

CICLE INICIAL
Casa de colònies Cal Petit, Vilanova de Meià
Dies 8, 9 i 10 de juny
CICLE MITJÀ
Casa de colònies Hernan Fierro, Banyoles
Dies 15, 16 i 17 de juny
CICLE SUPERIOR
Casa de colònies La Devesa, Rupit
5è: dies 6, 7 i 8 de juny
6è: dies 8, 9 i 10 de juny

ESO

2n d’ESO
Casa de colònies d’Oliola, Pons
Dies 15, 16 i 17 de juny
4t d’ESO
Viatge a Cantàbria
Setmana de l’11 al 15 d’abril

CASTANYADA ..........................................................................................................29 d’octubre
NADAL AMB ELS PARES .................................................................................... 18 de desembre
CARNESTOLTES ........................................................................................................... 4 de març
FESTA DE SANT JOSEP .............................................................................................. 18 de març
PORTES OBERTES ..........................................................................................................10 d’abril

DIES NO LECTIUS

FESTES DE NADAL................................... del 23 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos)
FESTES DE LLIURE ELECCIÓ ....................................11 d’octubre, 7 de desembre i 7 de gener
SETMANA SANTA ............................................................. del 18 al 25 d’abril (ambdós inclosos)
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 divendes, en horari escolar

TELÈFONS ÚTILS

SECRETARIA ............................................................................................................. 93 818 34 10
FAX ............................................................................................................................93 891 12 50
EDUCACIÓ INFANTIL .............................................................................................93 891 02 64

Activitats extraescolars curs 2010-2011

A partir del mes d’octubre s’inicien les activitats extraescolars. Totes elles es practicaran en diferents recintes del Col·legi.
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES .................................................................................................................. Serveis lingüístics del Penedès
INFORMÀTICA .................................................................................................................................................. Imma Llopart i Joan Cañís
PATINATGE ARTÍSTIC .................................................................................................................................. Rosa Maria Giró i Clara Solé
HOQUEI (iniciació i perfeccionament) .......................................................María Fernández, David Pérez, Marc Papiol i Jordi Aragonès
HOQUEI FEDERAT ..............................................................................................................................................................(a determinar)
ESCOLA ESPORTIVA ......................................................................................................................................... Organitza Màster Esports

(Iniciació a l’esport, multiesports, bàsquet, futbolet i futbol sala, volei)

TEATRE ................................................................................................................Yvonne Compte, Maria Font, Núria Plazas i Marta Solé
APRENEM A ESTUDIAR ....................................................................................................................................................... Concep Forns
DANSA ............................................................................................................................................................................. Mònica Gutiérrez

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.
Direcció: Joan Cañís, Informàtica: Jordi Font, Redacció: Joan Cañís, Gemma Martín i Assumpta Varias,
Esports: Àlex Esteve, Col·laboradors: Montse Llaquet (fotografia) i Jordi Aragonès (notícies d’hoquei).
Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97
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Servei integral de menjadors col·lectius

AGORA Catering, SL
Tel. 93 638 87 03
info@agoracatering.es

