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Fi de curs 2010-2011 
El col·legi Sant Josep 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 -la graduació de P-5, el comiat de 4t d’ESO i les orles de batxillerat-. Hi van 
haver actuacions, vídeos plens de records, discursos emotius, molta solemnitat i es varen atorgar els títols als alumnes amb la presència 
de professors, familiars i amics. 

Graduació de P-5 

Comiat de 4t d’ESO

Orles 
2n Batxillerat

Graduació de P-5 

Comiat de 4t d’ESO
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Benvolgudes Famílies,

Comencem un nou curs escolar que no és com altres cursos. Continua i fins 
i tot s’aguditza la crisi financera i econòmica. Ningú veu la llum al final del tú-
nel. Això fa que moltes famílies, econòmicament parlant, ho passin malament 
i es vegin obligades a retallar partides importants de la seva economia familiar. 
Afortunadament la majoria de famílies del Col·legi continuen donant prioritat a 
la formació i educació dels seus fills.

Com a Col·legi privat, som ben conscients d’aquest esforç familiar. Tot i les 
retallades de l’Administració continuem donant els mateixos serveis i els ampli-
em en molts aspectes. El professorat, que és el motor més important del cen-
tre, és plenament conscient que ha de continuar donant el millor de sí mateix 
i buscar al màxim la qualitat del seu treball. Continuem sent un centre d’ense-
nyament de “referència” a les comarques d’influència del centre: Alt Penedès, 
Anoia, Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Ho avalen els resultats acadèmics 
obtinguts a tots els nivells i sobretot a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU 
2011), així com els indicadors dels estàndards de qualitat de la NORMA ISO 
9001:2008, de la qual el curs passat en vàrem iniciar el seu procés de Gestió en 
els Centres Educatius. Aquest procés durarà uns quatre o cinc anys i ens ha de 
permetre obtenir la Certificació ISO 9001:2008. Només hi ha uns 80 centres a 
tot Catalunya que tirin endavant aquest projecte. És molt important per a totes 
les famílies que sàpiguen que els seus fills estudien en un centre que compleix 
tots els estàndards de Qualitat – Excel·lència en els processos d’ensenyament, 
d’aprenentatge i de gestió que la NORMA ISO estableix per a tot Europa. 

Ara bé, el Col·legi no només “ensenya”, també “forma” persones. Aquí no hi 
ha cap “norma de qualitat” que s’hi posi. És lògic. La formació dels fills és un 
tema familiar. Cada any us recordo que heu de pensar i creure de debò que les 
famílies heu d’estar “al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres 
només podem col·laborar estretament. La formació dels fills sempre ha estat 
un tema complicat, però també és veritat que amb sentit comú i molta pacièn-
cia quasi bé tothom se n’ha sortit prou bé. 

També és veritat que actualment, al marge de la crisi econòmica i financera, 
tenim una crisi de valors molt forta. Es dóna valor a coses que no en tenen (la 
moda, l’aspecte físic, les aparences...) i no es dóna valor a allò realment valuós 
per a la societat i un mateix (el treball, l’estalvi, l’esforç personal, l’esforç de 
superació, l’interès pel món que ens envolta, l’esperit crític, fer les coses bé 
perquè sí, ser solidaris...). Possiblement ens han fet creure que educar és fàcil, 
que consisteix a dir sempre que sí a tot i no posar límits a res. La realitat ens 
demostra any rere any que aquest sistema proteccionista i de deixar fer amb 
llibertat “absoluta” només genera individus desvalguts socialment. 

Si volem tenir uns alumnes amb un futur “mínimament digne“, no n’hi prou amb 
un ensenyament de qualitat, també falta una bona formació en valors des de 
petits. Si entre altres coses, podeu aconseguir/mentalitzar que els alumnes de 
més de 10 o 12 anys vinguin al Col·legi a treballar (no a passar-ho bé, que diuen 
ells) i per tant vinguin amb interès per aprendre i conseqüentment vinguin ves-
tits i pentinats adequadament, ben menjats i ben dormits, nosaltres podrem 
fer molt per a la formació dels vostres fills.  

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 que heu dipositat la vostra confiança un any més en nosaltres, sobretot 
a les famílies dels 138 alumnes nous, que ens han escollit per primera vegada. 
Sense la vostra confiança i el vostre recolzament 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 aca-
dèmics i personals, que ens permetin créixer com a persones i al mateix temps 
anar construint una societat cada vegada més forta en valors, més cohesiona-
da, més lliure i amb més bones perspectives de futur.

Joan Amat i Marquès
       Director             

XAVIER MARTIN
L’alumne de 2n de Batxillerat Xavier Martin Tor-
ras va obtenir una menció d’honor a les PAU per la 
seva qualificació de 9’1 a la Fase general d’aquestes 
proves. El passat dia 21 de juliol en Xavier va rebre 
aquest distinció en un acte en el que el conseller 
d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va 
lliurar aquesta distinció a un total de 190 estudiants 
de tot Catalunya. En aquest acte també hi fou pre-
sent el director del nostre centre Joan Amat. 

ESTADÍSTICA 2n BATXILLERAT 
(CURS 2010 - 2011)

Alumnes matriculats a 2n de BATX ...............................78
Alumnes aprovats de 2n de BATX ................................ 78 

(2 en Convocatòria  Extraordinària)
Alumnes presentats a les PAAU ..................75  (98’68 %)
Alumnes aprovats a les PAAU .....................71  (94’66 %)
Alumnes Matriculats a la Universitat .............................68
Matriculats a la Universitat en 1ª opció ..........56 (82’3 %)

NOTA  MITJANA  PAU (Fase General) ............... 6,80  
(1 alumne amb més de 9’0)

MITJANA  EXPEDIENT DE BATXILLERAT .......7,61 
(12 alumnes amb més de 9’0)

NOTA MITJANA PER ACCEDIR A LA 
UNIVERSITAT SENSE TENIR EN 
COMPTE LA FASE ESPECÍFICA ..........................7’28

NOTA MITJANA PER ACCEDIR A LA 
UNIVERSITAT TENINT  EN  COMPTE  
LA  FASE  ESPECÍFICA ..........................................9’49  

(Nota d’Admissió)

ESTADÍSTICA 4t D’ESO 
(CURS 2010- 2011)

Alumnes matriculats a 4t d’ESO ....................................89
Alumnes aprovats a 4t d’ESO ........................................ 89   

(65 tot aprovat + 24 amb 
una o dues pendents)

Alumnes aprovats que van a CFGM ................. 3 (14’6 %)
Alumnes aprovats que van a fer 
Batxillerat a fora .............................................. 20 (22’5 %)

(6 a l’Intermun.)
Alumnes aprovats que van a fer Batxillerat al Sant Josep .

56 (62’9 %)
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Els dies 16, 17 i 18 de juny, els 
alumnes de 3r i 4t de primà-
ria del curs passat varen anar 
de colònies a la Casa d’”Her-
nando Fierro” a Pujarnol, a la 
comarca del Pla de l’Estany 
i molt a prop de l’estany de 
Banyoles. Hi varen anar amb 
una samarreta que prèvia-
ment havien pintat amb una 
esponja a la classe. Al llarg 
dels tres dies varen realitzar 
diverses activitats com la ti-
rolina, jocs de nit, cars i una 
excursió a l’ermita de Sant 
Pallari. Tant les tutores com 
els alumnes s’ho varen passar 
molt bé i varen valorar molt 
positivament aquesta estada.

Colònies de Cicle Mitjà

3r d’ESO va a Waterworld

Colònies 2n d’ESO

Colònies de Cicle Mitjà

2n d’ESO del curs passat va anar a la casa de colònies d’Oliola, al costat de Pons, els 
dies 15, 16 i 17 de juny. Varen realitzar esports d’aventura com ràfting, escalada i pira-
gua així com jocs de nit. L’estada va anar molt bé i els alumnes varen gaudir moltíssim 
de l’experiència.

Colònies 2n d’ESO

Els alumnes de 3r d’ESO del curs passat varen 
poder gaudir d’un dia al parc aquàtic “Water-
world” de Lloret de Mar el dia 17 de juny, aquesta 
va ser la darrera sortida lúdica del curs i s’ho van 
passar molt bé!
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Organigrama

Serveis d’orientació psicopedagògica (curs 2011-2012)

E T A P E S

INFANTIL
CICLE 

INCIAL 
PRIMÀRIA

CICLE 
MITJÀ 

PRIMÀRIA

CICLE
SUPERIOR 
PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA BATXILLERAT
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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 Montse Figueras Montse Figueras

SUPORT PSICOPEDAGÒGIC i 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Rosa M. Esteve
Rosa M. Esteve
Montse Bargalló

Rosa M. Esteve Montse Urgell Montse Urgell Montse Urgell

ORIENTACIÓ INTERESSOS 
PROFESSIONALS

Montse Urgell Montse Urgell

ADAPTACIONS CURRICULARS 
INDIVIDUALITZADES

Rosa M. Esteve Rosa M. Esteve Rosa M. Esteve Montse Urgell
Montse Urgell

Montse Figueras

D’ACOLLIDA Francesca Ros

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.
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Organització Pedagògica : 
ESO-Batxillerat

CIÈNCIES
Cap de Departament: Jordi Font Cardús

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

Professorat adscrit:
 Elena Álvarez Spagnolo
 Joan Amat Marquès
 Manoli Ariza Ruiz
 Isabel Arizcun Arizcun
 Pedro Cardenal Monreal
 Inés del Fresno Solé
 Joan Eroles Ollé
 Francesc Ferrando Ruana
 Jordi Font Cardús
 Carmina Font Olivella
 Joan Grases Simon
 Joan Jansana Puerta
 Núria Julià Casanovas
 Imma Llopart Noya
 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:
 Joan Cañís Parera
 Sílvia Cortés Vila
 Montserrat Figueras Oliver
 Mercè Guiu Colom
 Maria Hellín Aguilar
 Sònia Martínez Tortajada
 Helena Niubò Bonsom
 Julià Poveda Ruano
 Dolors Sala Tubert
 Francesca Sáez Martínez
 Mercè Sánchez Camps
 Assumpta Varias Ribot

SOCIALS
Cap de Departament: Anna Borja Casas

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:
 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:
 Joan Cañís Parera
 Anna-Marie Fortner
 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
 Àlex Esteve Escofet
 Carmina Font Olivella
 Sonia Martínez Tortajada
 Manel Ramon Minguell
 Albert Solé Casanovas

setembre 2011
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Professorat curs   2011-2012
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
Martín Martínez, Gemma .......................................... Prof. Informàtica i Suport
Mateos Mateos, Agustina ....................................................................Tut. P3-B
Mir Guxens, Salvador ................................................................Prof. Gimnàstica
Orensanz Muniente, Rosa Mª ..............................................................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 Lectoescriptura
Roca Papaseit, Pilar ..............................................................................Tut. P4-B
Ros Giralt, Francesca ...................................................................... Prof. Música
Llaquet Isart, Montse  ......................................................................Prof. Anglès

Coordinadora: Montse Del Valle

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Alemany Ruiz, Anna .........................................................................Prof. Suport
Aranda Maldonado, Montse .................................................... Prof. Informàtica
Bargalló Tena, Montserrat ...............................................................Prof. Reforç
Casanovas Carbó, Teresa .................................................................... Tut. 4t-C
Compte Gran, Yvonne .........................................................................Tut. 6è-B
Cruces Galindo, Mª José ......................................................................Tut. 5è-A
Escolà Cases, Núria .............................................................................Tut. 2n-C 
Esteve Escofet, Àlex ....................................................................Prof. Ed. Física
Forns Varias, Concep ...........................................................................Tut. 6è-A
Fortner, Anna ...................................................................................Prof. Anglès

Giró Gramona, Esperança ................................................. Prof. Religió i Reforç
Guilera Montserrat, Mònica ................................................................ Tut. 1r-C
Gumà Sànchez, Mercè ...............................................Prof. Ed. Especial i Reforç
Julià Vallès, Assumpció ......................................................................... Tut. 5è-B 
Llaquet Isart, Montse .......................................................................Prof. Anglès
Martínez Pinent, Montserrat ................................................................Tut. 4t-A
Masagué Florit, Laura ..........................................................................Tut. 2n-A
Mir Guxens, Salvador ...........................................................Professor Ed. Física
Miró Galindo, Imma ............................................................................. Tut. 2n-B
Montserrat Carcasona, Teresa .............................................................Tut. 3r-B
Pérez Gallego, M. Josep .......................................................................Tut. 5è-C
Plazas Torné, Núria ........................................... Tut. 6è-C i mestra d’Ed. Física
Ros Giralt, Francesca ........................................................Professora de Suport
Ros Tarafa, Núria ..................................................................................Tut. 3r-A

Sabaté Coca, Maria ............................................................................. Tut.  3r-C
Sala Tubert, Dolors ..........................................................................Prof. Anglès
Salvador Alanyà, Laura.................................................................... Prof. Música
Segura Pujadas, Montserrat ..................................................................Tut. 4t-B
Solé Casanovas, Albert. ...............................................................Prof. Ed. Física
Solé Grabalosa, Marta ..........................................................................Tut. 1r-B
Vila Luís, Maribel ...................................................................................Tut. 1r-A

Coordinadora Cicle Inicial ...................................................Núria Escolà
Coordinadora Cicle Mitjà ..........................................Teresa Montserrat
Coordinadora Cicle Superior .........................................Assumpció Julià

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Àlvarez Spagnolo, Elena ............ Tut. 1r-B i Prof. Matem., Naturals, Fís.i Quím.
Aranda Maldonado, Montse ........................................................... Prof. Música
Ariza Ruiz, Manoli ...........................................................Prof. de Matemàtiques 
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Professorat curs   2011-2012
Arizcun Arizcun, Isabel ................................................ Prof. de Física i Química 
Borja Casas, Anna .............Tut. 4t-C i Prof. Ètica, Socials i Opt. l’art de pensar
Cañís Parera, Joan ..........................Tut. 2n-C i  Prof. Castellà, Francès i Anglès
Carbó Casanellas, Marta .............................................. Tut. 2n-A i Prof. Socials
Cortés Vila, Sylvia ...............................Prof. Ètica, Castellà, Religió i Ciutadania                                          
Del Fresno Solé, Inés ............................. Tut. 3r-B i Prof. Naturals, Fís. i Quím.
Eroles Ollé, Joan ............................................. Prof. Matemàtiques i Tecnologia
Esteve Escofet, Àlex .......................................................... Prof. Educació Física
Ferrando Ruana, Francesc ...................Tut. 3r-A i Prof. Matemàt. i Fís. i Quím.
Figueras Oliver, Montse .................................... Tut. 2n- B Prof. Català i Socials
Font Olivella, Carmina ....................................................................Prof. Plàstica
Grases Simón, Joan ............................................. Prof. de Taller i Dibuix Tècnic
Guiu Colom, Mercè ....................................................................... Prof. Francès
Hellín Aguilar, Maria ............................... Tut 1r-C i Prof. Castellà, Socials i Llatí
Jansana Puerta, Joan ................................................................. Prof. Tecnologia
Juvé Udina, Mireia ..................................... Tut. 3r-C i Prof. Socials i Hª de l’Art
Llopart Noya, Imma ...................................................Prof. Màtem. i Fís. i quím.
Martín Martínez, Gemma ..................................................... Prof. d’Informàtica
Martínez Tortajada. Sònia............Prof. Castellà, Plàstica, PREC i Tèc. d’Estudi
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. Plàstica
Ribé Vila, Pere ..................................................................................Prof. Religió
Ridorsa Nadal, Conxita ........................................................Prof. Matemàtiques
Sáez Martínez, Francesca ................................................ Prof. Anglès i Castellà
Sala Tubert, Dolors ...........................................Prof. Català, Anglès i Sexualitat
Sánchez Camps, Mercè ....................................Tut. 1r-A i Prof. Socials i Català
Solé Casanovas, Albert ................................................................Prof. Ed. Física
Varias Ribot, Assumpta ...................................................................  Prof. Català
Verge Gabaldà, Josep ............................... Prof. Naturals, Biologia i Fís. i Quím.
                                                                                                                                                                                     

Coordinadora 1r i 2n ESO ...............................................Mercè Sánchez
Coordinadora 3r i 4t  ESO  .................................................... Mireia Juvé

BATXILLERAT

Amat Marquès, Joan ......................................................................Prof. Biologia
Arizcun Arizcun, Isabel ............................................Prof. Matemàtiques i Física
Borja Casas, Anna ..................................................... Prof. Filosofia i Ciutadania
Carbó Casanellas, Marta ............................................................Prof. Geografia
Cardenal Monreal, Pere...................................................Pràctiques Laboratori
Eroles Ollé, Joan ..................Tut. 1r Batx-C i Prof. Economia i Org. 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 Batx–A i Prof. Matemàtiques
Juvé Udina. Mireia ........................ Prof. d’Història del Món i d’Història de l’Art
Llopart Noya, Imma .......................Prof. Física, Matemàt. i Ciències 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 Batx-B i Prof. Llengua i Lit. Catalanes             
Ribé Vila, Pere ........................................................... Prof. Filosofia i Ciutadania
Ridorsa  Nadal, Conxita ... Tut. 1r Batx-A i Prof. Biologia i Ciències Món Cont.
Solé Casanovas, Albert ................................................................Prof. Ed. Física
Varias Ribot, Assumpta .............. Tut. 1r. Batx-B i Prof. Llengua ¡ Lit. Catalanes                                                       
Verge Gabaldà, Josep ....................................................................Prof. Química

Coordinadora Batxillerat .............................................. Conxita Ridorsa
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UN IDIOMA S’APRÈN AL LLOC ON ES PARLA
Tots sabem que l’Anglès és una llengua molt important i imprescindible avui dia. Quin 
millor lloc per aprendre-la que on es parla? Doncs això és el que fem alguns nois i noies 
a l’estiu gràcies a Idiomes Pare Manyanet. 
Pels matins tenim classes d’Anglès amb professors natius. A les tardes fem activitats 
molt variades amb els nostres monitors. Alguns dies agafem l’autobús i anem a ciutats 
properes per visitar-les, tot sempre en Anglès, és clar. 
Cada dia, comencem les classes a les nou, i després de tres hores de classe amb els pro-
fessors, dinem. Més tard era el torn de les activitats de la tarda. Dos dies per setmana, 
tocava anar a fer esports, com futbol o voleibol, un altre dia anem a la piscina o a patinar 
sobre gel, i per últim, els dijous visitem una ciutat, com Stratford, Oxford, etc.
Els caps de setmana no fem classe. Els dissabtes, visitem Londres, o el parc temàtic Al-
ton Towers, i  pel que fa el diumenge, era el dia que més ens agradava, ja que el passem 
amb la família, parlant anglès, coneixent les tradicions i compartint activitats amb ells.
Finalment, crec que únicament cal dir que aquesta experiència és inoblidable i necessà-
ria per a la nostra formació en l’anglès. 
El curs dura 2 o 3 setmanes depenent del país i destinació que hagis escollit, però t’ho 
passes tan bé que sembla que només sigui una.
Us explico una cosa? Un cop que hi hagis anat voldràs tornar-hi tots els estius.
No em creieu? Proveu-ho vosaltres mateixos, veureu com tinc raó.

Alumna de l’estada a Anglaterra d’idiomes Pare Manyanet

ÒPERA SERVEIS
Enguany hem viscut el 15è viatge a 
Manchester amb una immersió real i 
ja consolidada en les escoles d’aquesta 
ciutat. L’alumnat que ha triat allotjar-se 
en residència va anar acompanyat, com  
sempre, per la Direcció d’Òpera i per un 
equip d’educadors  que els donava suport 
i vetllava per a què tot anés bé. 
I va anar bé, molt bé! Uns quants alum-
nes varen triar un allotjament diferent i 
varen viure amb una família anglesa però 
feien la resta d’activitats amb nosaltres i 
se’ls veia animats, tranquils i gaudint d’una 
experiència diferent. Sabien que nosaltres 
érem allà pel que calgués i això els donava 

seguretat. Aquest nou model obre les possibilitats d’aquest viatge que 
es basa a viure la realitat més enllà de limitar-nos a aprendre l’idioma 
perquè l’idioma el necessitem quan l’hem de viure i és llavors quan el 

viatjar i conèixer pren un sentit diferent. 
En aquest viatge sumem: Escoles angleses (cada dia) + acadèmia de tardes 
2 dies) + activitats lúdiques (tardes, vespres) + visites a ciutats (dissabtes 
i diumenges) i per als més “veterans”, conviure amb una família anglesa, i 
gestió del temps de les tardes i vespres.
Seguim treballant en futurs “Manchesters” com a experiència de viatge, 
cultura i idioma. Afegint noves fórmules, nous detalls, innovant en allò petit 
per a servir millor a qui ens fa confiança: escoles, famílies, nois i noies, i 
conservant allò que funciona al llarg dels anys.
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Enguany, els 35 nens i nenes que han participat de 
l’esplai Xip-Xap han descobert l’hort. Les monito-
res foren Anna Maria Figueras, Mònica Gutiérrez i 
Aïna Rosa i varen fer tres grups: les pastanagues, 
els pebrots i els tomàquets. Varen fer un munt d’ac-
tivitats com jocs d’aigua, plantar llavors i visitar el 
mercat. L’últim dia varen fer una festa de comiat i 
s’ho varen passar d’allò més bé!

Esplai Xip-Xap

FESTIVAL DE FINAL DE CURS D’EDUCACIÓ INFANTIL 2010-2011
El dissabte  18 de juny  a les 6 de la tarda els nens i nenes del parvulari van celebrar el seu 
festival de final de curs.
Primerament van actuar els cargolets i van interpretar unes danses molt divertides després 
d’una introducció de músiques de la Fil·loxera.
A continuació, els nens de p-3 van fer els honors dels dos animals que els van acompanyar 
durant tot el curs L’Abella i la Granota, tots junts van remenar el cos a ritme d’una sopa de 
meravelles.
Els més grans, els nens i nenes 
de p-4 van interpretar la can-
tata del Petit follet i la cançó de 
la gallina que era molt fina.
Finalment per tancar la festa 
vam gaudir d’un clàssic el ball 
del Rock and Roll on van de-
mostrar el seu ritme i habilitat 
pel ball.
Va ser una jornada molt anima-
da  en la que tots vam compartir 
per a finalitzar les activitats lúdi-
ques del curs.

setembre 2011
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GREGORI MARTÍNEZ ES JUBILA
Després de deu anys treballant al nostre Centre, el professor de mú-
sica Gregori Martínez s’ha jubilat. Amb l’assistència del director Joan 
Amat i dels companys del Sant Josep, el passat 7 de setembre es va 
fer un comiat a la sala de professors en el que se li va llegir un poema 
dedicat i se li va donar un obsequi. Des de Lligams li desitgem molta 
sort i felicitat en aquesta nova etapa.

INICIATIVA 
SOLIDÀRIA
Aquest curs 2011-2012 
el Col·legi iniciarà una 
col·laboració juntament 
amb Càritas Parroqui-
al de Sant Sadurní. Amb 
la intenció de despertar 
consciència solidària al 
nostre alumnat, aquest 
projecte consistirà en que 
cada setmana una aula de 
l’escola recollirà aliments 
destinats a ser distribuïts 
als usuaris del banc d’ali-
ments de Càritas de la 
nostra vila.

Durant el passat curs, el grup de patinatge de l’esco-
la va participar en diferents activitats organitzades 
pel Consell Esportiu Alt Penedès com una desfilada 
en el Torneig Joan Petit de Hockey al Col·legi i una 
exhibició convocada pel Club d’Hoquei Esportiu 
Noia Freixenet.

De totes aquestes activitats, cal destacar que el grup de les mitjanes va aconse-
guir la tercera posició a les jornades de patinatge amb el seu espectacle “Cintes 
de cine” i que les més grans varen tenir una merescuda i disputada quarta 
posició amb el “xou” “Demana un desig”.
Finalment les petites van fer una petita demostració amb un “xou” on podíem 
veure un conjunt de margarides d’allò més guarnides i divertides.
D’altra banda també cal dir que tot el grup de patinadores va gaudir a les di-
ferents activitats i que cada vegada va augmentant el nombre de patinadores 
al col·legi la qual cosa afavoreix un patinatge en grup a nivell d’espectacle molt 
més bonic.més bonic.

Patinatge 2010-2011
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Activitats extraescolars 
curs 2011/2012
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 Penedès

PATINATGE ARTÍSTIC ......................... Ester Mateu i Clara Soler

HOQUEI (iniciació i perfeccionament) .... .Lucas Sorio, Albert Prat i 
Jaume Ventura

HOQUEI FEDERAT .................................................. (a determinar)

ESCOLA ESPORTIVA 
(Iniciació a l’esport, multiesports, 
bàsquet, futbolet i futbol sala, volei) ........... Organitza Màster Sports

TEATRE ................. Laura Carbó, Marta Dedeu i Mònica Gutiérrez

APRENEM A ESTUDIAR ........................................ Concep Forns

DANSA ..................................................................Mònica Gutiérrez

Colònies 2011-2012
INFANTIL
P5   
Casa de colònies La Marinada, Cambrils. Dies 16, 17 i 18 de maig.

PRIMÀRIA
Cicle inicial  
Casa de colònies Cal Petit, Vilanova de Meià. 
Dies 30, 31 de maig i 1 de juny
Cicle mitjà  
Casa de colònies Mas Banyeres, Centelles.
Dies 16, 17 i 18 de maig.
Cicle superior
Casa de colònies Mas Gorgoll, Palamós. 
Dies 18, 19 i 20 de juny.

ESO
2n d’ESO 
Casa de colònies d’Oliola, Pons, 13, 14 i 15 de juny.
4t d’ESO
Viatge a Cantàbria, setmana del 26 al 30 de març.

BATXILLERAT
1r de batxillerat 
Esquiada a Bellver de Cerdanya, 
1, 2 i 3 de febrer.

Dates per a recordar 
del curs 2011/12
CELEBRACIONS ESCOLARS:
CASTANYADA ...................................................28 d’octubre
FIRA DE NADAL .......................................... 17 de desembre
CARNESTOLTES .................................................17 de febrer
FESTA DE SANT JOSEP ...................................... 19 de març
PORTES OBERTES .............................................. 18 de març
SANT JORDI ............................................................. 23 d’abril

DIES NO LECTIUS:
FESTES DE NADAL: del 23 de desembre al 8 de gener (amb-
dós inclosos)
FESTES DE LLIURE ELECCIÓ: 31 d’octubre, 9 de desem-
bre, 20 de febrer, 30 d’abril, i 28 de maig.
SETMANA SANTA: del 2 al 9 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 divendres, en horari escolar

Telèfons útils
Secretaria .............................................................93 818 34 10
Fax .........................................................................93 891 12 50
Educació Infantil................................................. 93 891 02 64

PISSARRES A EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Com a novetat d’enguany, aquest curs s’ha dotat de pissarres digitals a 
totes les aules d’Educació Primària. D’aquesta manera, totes les sec-
cions del Col·legi disposen ja d’aquesta tecnologia.

setembre 2011
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Servei integral de menjadors col·lectius

AGORA Catering, SL
Tel. 93 638 87 03

info@agoracatering.es


