
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOU PROJECTE D’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA 

COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014 

 

 Èmfasi especial a les llengües estrangeres amb la introducció de mètodes, projectes i 

didàctiques innovadores en la política educativa del Col·legi. 
 

 Organització de sortides culturals en llengua anglesa en totes les etapes del Col·legi. 
 

 Nou mètode d’aprenentatge en l’Educació Infantil, actiu, lúdic i molt centrat en la vessant 

oral de la llengua, amb la incorporació de nous materials didàctics molt innovadors, així 

com pissarres digitals interactives. 
 

 També s’incorpora aquest nou mètode d’aprenentatge en l’Educació Primària per tal 

d’ensenyar motivant i posant en pràctica el que s’aprèn en tot moment. 
 

 A 1r, 2n I 3r curs d’Educació Primària s’impartirà l’assignatura de Science en llengua 

anglesa d’acord amb el principi segons el qual el llenguatge es fa servir com a mitjà per 

aprendre continguts i els continguts es fan servir com el recurs per aprendre la llengua 

anglesa. 
 

 A l’Educació Secundària Obligatòria, s’augmentaran les hores d’aprenentatge d’anglès, i 

es continuarà potenciant la lectura i l’expressió oral i escrita per tal d’utilitzar de manera 

activa la llengua estrangera. Auxiliars de conversa nadius amb grups reduïts d’alumnes 

contribuiran que això sigui possible. 
 

 En finalitzar l’etapa de Batxillerat els alumnes hauran adquirit els coneixements i el nivell 

necessaris per tal d’accedir a la Universitat amb la titulació de First Certificate. 

 



CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2014 
 

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’IQS 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 30 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. També els professors tenen l’opció de vehicular-hi les pràctiques de 

laboratori que s’escaiguin. 

 

 Participar de totes les activitats que l’IQS organitza dirigides als col·legis. 

 

 Prèvia planificació, 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, així com de visites a les instal·lacions que puguin ser d’interès docent 

per al Col·legi. 

 

 Prèvia planificació, que els seus alumnes puguin fer ús de la biblioteca d’IQS i del 

seu servei de préstec, en les condicions que estableixi la persona responsable de 

la Biblioteca IQS. 

 

 Que els seus professors puguin rebre assessorament per part de professors d’IQS 

amb temes docents vinculats amb les àrees científica, empresarial i d’enginyeria. 

 

 Que els seus professors participin, en condicions preferents, en els cursos de 

formació que IQS organitza dirigits a professors de secundària. 

 

 Que els candidats provinents del Col·legi interessats en realitzar algun dels graus 

que ofereix IQS tinguin, prèvia informació per part del Col·legi, un tracte preferent 

en el procés d’admissió d’IQS. 

 

 

 

 



CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2014 
 

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’IQS 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 30 anys d’anar-hi alumnes i treure’n un molt bon profit 

acadèmic.  

 

 



PROJECTE DE QUALITAT – ISO 9001-2008 

COL·LEGI SANT JOSEP 2010-2014 

El nostre Col·legi ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de 

millorar constantment. Hem vist que tal com estan les coses avui en dia necessitem un 

sistema de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per 

això que ens hem posat a treballar en l’àmbit del que anomenem Projecte qualitat.  

El curs 2010-2011 al Col·legi Sant Josep es va iniciar el ”Projecte Qualitat” sota el guiatge i 

l’assessorament de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, per tal d’obtenir la 

certificació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001-2008. 

El curs 2011-2012, principalment es va treballar amb el desplegament del mapa de 

processos i el desenvolupament del quadre d’indicadors del nostre Col·legi. Una vegada la 

comissió de qualitat va identificar els processos existents al nostre col·legi i va aprovar el 

mapa de processos, es va formar un grup de membres del claustre per poder conèixer i 

comprendre globalment la gestió per processos. Aquest equip també va realitzar el 

desplegament dels processos operatius més importants. 

El curs passat 2012-2013, s’ha fet una feina molt important i estratègica que ha estat posar 

en ordre per tal que siguin del tot eficaces i eficients les programacions de totes les etapes 

del Col·legi. D’altra banda, alguns membres de la comissió han estat formant-se en recursos 

humans, entre tots plegats hem implementat la majoria de processos operatius i finalment 

s’ha passat amb èxit una primera auditoria parcial interna. 

La comissió de qualitat ha identificat una sèrie d’indicadors associats als processos que 

tenim definits en el Col·legi, mitjançant els quals es recolliran dades sobre els resultats i es 

podran mesurar i treure conclusions dels valors assolits per tal de millorar contínuament la 

gestió del centre fins arribar a l’excel·lència. 

 



MIREIA MAURICIO (alumna de 4t d’ESO) 

SELECCIONADA PER AL PROGRAMA JOVES I CIÈNCIA 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2013 

 

L’alumna del Sant Josep, Mireia Mauricio ha estat una de les 50 seleccionades per a 

participar en el prestigiós programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya-La Pedrera. 

Aquest programa va adreçat als alumnes de 4t ESO dels instituts i col·legis de secundària 

de Catalunya i pretén promoure les vocacions científiques entre els joves, donant l’  

oportunitat de participar en estades de ciència, fer recerca a laboratoris científics de 

reconegut nivell i formar part de programes internacionals de ciència. 

En la primera fase s’hi van presentar 856 alumnes catalans, 5 dels quals eren del nostre 

col·legi. En la segona, van ser preseleccionades les alumnes del Sant Josep, Anna Rosell 

de 4t ESO A i Mireia Mauricio de 4t ESO C qui, finalment ha estat escollida per a formar part 

del projecte.  

El programa es divideix en tres parts i té una durada de tres anys. La primera comença el 

juliol de 2013 i els joves seleccionats viuen una experiència de recerca científica al 

MónNatura Pirineus, treballant en un dels 5 projectes liderats per investigadors de primera 

línia i convivint 13 dies en un paratge idíl·lic als Pirineus. 

Els àmbits d’investigació són: 

 



1. L'univers observable: asteroides, exoplanetes i lents gravitacionals, projecte liderat 

per investigadors de l'Institut de Ciències de l'Espai (CSIC-IEEC) i de l'Instituto de 

Astrofísica de Canarias (IAC). 

 

2. T'agradaria fer investigació sobre l'univers?  Permet introduir l’estudiant en les 

tècniques actuals d'astronomia observacional, fent ús de l'instrumental i dels 

mètodes professionals de l'observatori de MónNatura Pirineus. Es connecta també 

amb telescopis robòtics de l'Observatorio del Teide. 

 

3. De l'ADN a la malaltia: un viatge per la biologia tridimensional de les proteïnes. 

Desenvolupat per investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona 

(IRBBarcelona).  

 

4. La química a la vida quotidiana. Una introducció al món de la química mitjançant 

l'experimentació, amb eines quotidianes i utilitzant mètodes científics de recerca 

bàsica, que  permeten entendre la teoria i aprendre a raonar com un autèntic 

investigador químic.  

 

5. Canvi climàtic i canvi global a l'alta muntanya és un projecte desenvolupat per 

investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) i treballen en el camp del canvi climàtic i de l'impacte 

dels humans en el medi ambient. 

 

Tots aquests projectes fan servir el català i/o el castellà com a llengua vehicular. No obstant, 

un bon nivell de llengua anglesa és important, ja que molts dels textos escrits i algunes 

classes són en aquest idioma.  

 

El segon any, els estudiants, havent finalitzat el primer curs de batxillerat científic i/o 

tecnològic, poden continuar tenint experiències en ciència, en un centre de recerca o en un 

programa internacional.  

 

Finalment, en l’última fase del programa, els joves proposen un projecte a desenvolupar, ja 

sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional de ciència on siguin 

acceptats.  
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MARIA ROSELL (alumna de 2n BATXILLERAT) 

DISTINCIÓ PAU 9.0 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departament d'Economia 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). Es 

concedeix la Distinció de les PAU a tots els estudiants de Catalunya que en la 

convocatòria del mes de juny han obtingut una qualificació de les proves d'accés a la 

universitat igual o superior a 9, és a dir un Excel·lent. 

La Maria Rosell Rebulà, alumna de 2n de Batxillerat del Col·legi Sant Josep està en 

aquest grup d’alumnes que rebran aquest reconeixement en obtenir en la fase 

general de les proves una qualificació de 9.0. L’acte de lliurament dels guardons 

tindrà lloc al Palau de Congressos de Catalunya (av. Diagonal, 661 de Barcelona), el 

dijous 25 de juliol a dos quarts de set de la tarda. 



PROMOCIONS D’ETAPA – 14 Promoció de 2n BATXILLERAT 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2013 

 

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, el fi de 

curs 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 2012-2013 

Alumnes matriculats a 2n de Batxillerat:   65 

Alumnes aprovats de 2n de Batxillerat:   63 

Alumnes presentats a les PAU:    60 (92,3 %) 

Alumnes que aproven les PAU:    60 (100 %) 

Alumnes matriculats a la Universitat en 1a opció: 49 (83 %) 

NOTA MITJANA PAU (Fase General):   7,20 

NOTA MITJANA EXPEDIENT BATXILLERAT:  7,76 

NOTA MITJANA D’ACCÈS (Fase General):  7,53 

 

 



MATRÍCULES D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2012-2013 

Els alumnes NÚRIA ARMENGOL URPI (10), LAURA ROS FREIXEDES (10), MARIA 

ROSELL REBULA (10) i ESTER VIÑAS ESMEL (10), han obtingut Matrícula d’Honor. 

MENCIONS D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2012-2013 

Els alumnes GISELA DAGA GIMENEZ (9,9), JUDITH ROSELL ROSELL (9,6), AIDA 

CORTIADA QUINTANA (9,4), ESTER CARDUS LLOPART (9,3), GERARD GUIMEA 

BALLESTA (9,3), ARNAU RIBAS BARBERAN (9,3), MARTA RIBES MITJANS (9,3), 

JAUME PUIG PIÑOL (9,3), PERE GIRO PEREZ (9,2), ELENA PEREZ TORELLO (9,2), 

DANIEL ROJANO NARANJO (9,0), POL FERNANDEZ FORNS (9,0), NURIA OSTA 

MASCARO (9,0) i POL LLOPART MIRAMBELL (9,0), han obtingut Menció d’Honor.

 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2012-2013 

El dia 14 de juny de 2013 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 al 65 

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 14a Promoció “PECES DE FUTUR”, dirigit i confeccionat pel 

professor Jordi Font. 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2012-2013 

El dia 14 de juny de 2013 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 – 15a Promoció de 4t dESO 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2013 

 

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, el fi de 

curs 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. 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2012-2013 

El dia 15 de juny de 2013 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 15a 

Promoció “SEMPRE ENDAVANT”, dirigit per les tutores 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, interpretant “Limbo” i “Thirft shop”. Tot seguit un grup 

d’alumnes van llegir uns pensaments poètics “La vida és com una escala. Puges?”, i 

com a cloenda, tots els assistents van poder vibrar amb una actuació musical a 

càrrec d’alguns alumnes de 4t, –“Boig per tu”– i finalment tots els alumnes de la 

promoció van cantar “Let her go” de Passengers i “Un camí per tornar” de Vuit. 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2012-2013 

El dia 15 de juny de 2013 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. Finalment tots els 

alumnes de la promoció van cantar “Let her go” de Passengers i “Un camí per tornar” 

de Vuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIONS D’ETAPA – 6è d’Educació Primària 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2013 

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, el fi de 

curs 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. 

FI DE CURS – 6è d’Educació Primària 2012-2013 

El dia 21 de juny de 2013 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Fi de curs de 6è 

d’Educació Primària. Tots els nens i nenes van celebrar amb molta alegria la fi de curs i 

d’etapa, on també van poder gaudir d’un recull audiovisual d’aquesta etapa “RECORDS DE 

PRIMÀRIA”, dirigit per les tutores de cicle superior amb l’ajuda de les tutores dels altres 

cicles i confeccionat pel tècnic informàtic. Prèviament, el dia 20 de juny, les famílies del curs 

de 6è  també van poder gaudir d’una manera més institucional d’aquest mateix recull 

audiovisual, amb motiu de la xerrada de benvinguda a la nota etapa d’ESO per part del 

senyor director del Col·legi Joan Amat, tot acompanyat d’una copa de cava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIONS D’ETAPA – Elefants P5 Ed. Infantil 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2013 

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, el fi de 

curs 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. 

 

GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2012-2013 

El dia 14 de juny de 2013 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 

en la “Nova Aventura!” que els espera el proper curs. En iniciar l’acte, els alumnes i les 

famílies van gaudir d’un recull audiovisual “EL TRENET DELS RECORDS 2009-2013”, 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. El fi de festa es va celebrar mentre els 

nens i nenes jugaven en el que serà el seu pati i els pares gaudien d’una copa de cava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2012-2013 

El dia 14 de juny de 2013 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 

en la “Nova Aventura!” que els espera el proper curs. 

 

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2012-2013 

El dia 14 de juny de 2013 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 

en la “Nova Aventura!” que els espera el proper curs. 

 


