PROJECTE TRILINGÜE
COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015
Al Col·legi Sant Josep apostem per un model trilingüe perquè creiem que les llengües són
portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima
d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que
els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del
començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P3 i, per aconseguir-ho, som
conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a
terme de forma natural. Per aquest motiu i tal com ja estem fent des del curs 2012-13, els
nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P3 amb un mètode
interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint
vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé.
Seguint la línia implantada, el curs 2014-15 fem una nova aposta que es fonamenta en la
millora de la transmissió dels coneixement amb els nens i nenes de l’etapa infantil. Quan
l’alumnat d’aquestes edats estudia altres idiomes presenta molta facilitat per aprendre a
identificar sons i també articular-los. En base a això, ensenyarem als nostres alumnes de P3,
P4 i P5 el mètode Phonix amb el qual s’aprenen uns sons que han de recordar i associar amb
les paraules que estan aprenent amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge a l’hora de llegir i
escriure. A més, a P3, P4 i P5 introduïm als alumnes una matèria en anglès que anomenarem
Learning about myself.
A Primària, tal com ja s’ha estat fent des de fa tres cursos, seguirem mantenint l’assignatura
de Science en anglès a 1r, 2n i 3r i, com a novetat, aquest curs també introduirem aquesta
iniciativa a 4t de Primària. A més, a partir de 4t de Primària es fa 1 hora setmanal d’habilitats
de comunicació oral amb els auxiliars de conversa. El professor dirigeix una gran varietat
d’activitats de comunicació oral amb nois i noies nadius, anglesos o americans, que ofereixen
una oportunitat per practicar diferents habilitats comunicatives en llengua anglesa en
situacions reals: teatres, cançons, diàlegs, jocs, converses, etc. A primària començarem a fer
colònies en anglès.
Com a novetat el curs 2014-15 els cursos de 1r i 3r d’ESO faran 1 hora setmanal més d’anglès
per poder consolidar millor els continguts i tenir la possibilitat de treballar totes les habilitats
i potenciar la part de comunicació oral. En el marc de l’ESO, ens centrem en afavorir el
treball, la disciplina i la constància. Emprem una metodologia participativa i ensenyem als
alumnes a tenir una actitud crítica i una autodisciplina. Fem immersió en llengua anglesa a
les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles, grups
reduïts de conversa o grups de reforç, segons sigui pertinent en cada cas. A l’ESO, els
alumnes tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, el francès.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació
mitjançant la consolidació dels conceptes assolits en totes les etapes anteriors,
l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la
comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la
gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs
hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la
titulació de First Certificate i/o Advanced.
Finalment, ens agradaria posar en relleu que el treball no s’acaba a l’escola, sinó que cal la
participació de totes les parts implicades. El terme “aprenentatge actiu” expressa clarament
que l’aprenentatge s’ha de dur a terme a través de tots els mitjans possibles i en tots els
àmbits de la vida. Per aquest motiu, resulta igualment important llegir articles d’interès,
veure canals de televisió en llengua anglesa que garanteixin una continuïtat natural a casa,
participar en qualsevol activitat que s’organitzi en anglès i, en definitiva, aprofitar tots els
recursos que es tinguin a l’abast.

CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP
COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2015
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 2012-2015
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 2010-2015

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 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.
El curs 2013-2014, s’ha consolidat la coordinació vertical i horitzontal a partir dels caps
d’àrea i de departament, juntament amb les revisions de les programacions de totes les
etapes del Col·legi. A més, alguns membres de la comissió han estat formant-se en uns
cursos d’auditors per tal de poder executar auditories internes. S’ha tornat a passar amb èxit
una segona auditoria parcial interna i s’han acabat d’implementar els processos de suport.
La comissió de qualitat juntament amb l’equip directiu ha identificat una sèrie d’indicadors
associats als processos que tenim definits en el Col·legi, mitjançant els quals a partir de les
dades obtingudes dels últims dos anys es podran extreure conclusions i portar a terme les
accions oportunes i així millorar contínuament la gestió del centre fins arribar a l’excel·lència.

PROJECTE DE QUALITAT – ISO 9001-2008
La MISSIÓ del Col·legi Sant Josep
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià
obert a tothom que faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i
la cultura del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per
objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot
promovent les activitats formatives i culturals que complementin la seva formació integral.
L’estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home, de la vida i el món, tot
cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com
en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil que creu
en una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos en
un món més just i fratern.

MIREIA MAURICIO (alumna de 1r Batxillerat)
2n any en el PROGRAMA JOVES I CIÈNCIA
COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014

L’alumna del Sant Josep, Mireia Mauricio va ser una de les 50 seleccionades dels 856
alumnes catalans presentats 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.
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 varen ser:
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.

Aquesta és l’experiència de la Mireia durant l’estiu passat a Planes de Son:
“Cada grup fa activitats diferents dins del laboratori però tots tenim les mateixes hores lliures on ens
podem ajuntar per xerrar o jugar a escacs. Allà dalt no hi ha wifi ni cobertura i estan prohibits els
mòbils, per tant, és molt més fàcil conèixer a les 48 persones amb qui et trobes en aquell moment. Al
principi semblava horrible no poder tenir mòbil durant dues setmanes però, un cop allà, s’agraeix
moltíssim.
Cal dir, que hi ha un grup especial als que anomenàvem “astrosecta” format pels d’astronomia, els
quals no coincidien amb horaris amb nosaltres ja que dormien durant el dia i feien vida durant la nit
per tal de poder observar i estudiar les estrelles. Una nit molt especial va ser la que ens van deixar
anar a dormir més tard de les 11 i els d’astronomia ens van fer una classe magistral sobre tot el que
havien après durant les estades. Va ser preciós.
Altres activitats diferents d’estar-se sempre al laboratori com és el cas dels de De l’ADN a la malaltia,
van ser les llarguíssimes excursions que feien els de clima. Van estudiar la fauna i flora dels voltants.

El diumenge, dia de descans de classes, vam anar a fer una excursió tots junts amb els diferents
investigadors. Va ser impressionant poder anar escoltant les diferents explicacions dels diferents
àmbits de coneixement que es van ajuntar a dalt de les muntanyes. Un cop es van acabar les dues
setmanes, cada grup va haver de fer una presentació davant dels pares explicant tot el que havíem
après, treballat i descobert.
Un cop vam haver marxat a casa vam haver de seguir treballant. Al gener havíem de presentar un
article científic propi. Ens van ajudar els investigadors i ens van assignar un tutor però la feina
l’havíem de fer nosaltres. Van ser uns mesos força durs perquè començàvem batxillerat i
necessitàvem un bon article per poder entrar a la segona fase del projecte. Al mes d’abril ens han dit
la nostra destinació per aquest estiu a algun dels centres d’investigació on teníem plaça reservada.“

En aquest segon any, la Mireia Mauricio ha estat assignada al Centre de Regulació
Genòmica (CRG) on passarà tres setmanes aquest estiu. Aquest centre d’investigació
es troba a Barcelona i és el millor centre de genòmica d’Espanya, el 4t d’Europa i el 9è
del món. El projecte que durà a terme es diu “Biologia de sistemes” en el laboratori de
Manuel Irimia i Jon Permanyer, en un horari de 5 hores i mitja diàries de laboratori als
matins treballant sobre la transcripòmica del desenvolupament i evolució de
vertebrats, amb conferències personalitzades per les tardes.

ARNAU ROSELL i PERE CANALS
(alumnes de 2n BATXILLERAT)
DISTINCIÓ PAU 9.0
COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014

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 (fase general) igual o superior a 9, és a dir un Excel·lent.
Els alumnes Arnau Rosell Canet i Pere Canals Canals de 2n de Batxillerat del
Col·legi Sant Josep estan en aquest grup de 323 estudiants, 176 noies i 147 nois.
Els estudiants distingits recolliran el guardó en un acte que es celebrarà a l’Auditori
de Barcelona el 21 de juliol.

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, acompanyat del secretari
d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, i del secretari general del Consell Interuniversitari
de Catalunya, Claudi Alsina, va lliurar les distincions als 190 estudiants que han obtingut una
qualificació d'excel·lent en les proves d'accés a la universitat (PAU) del mes de juny.
Durant l’acte, el conseller encoratjà els estudiants distingits a aprofitar les oportunitats de
formació que els oferiran les universitats catalanes que, a la vegada, es beneficiaran del seu
talent. Per la seva banda, el secretari d’Universitats i Recerca va voler destacar el
reconeixement públic per part del Govern que suposa l’acte de distincions, que és un “premi
al talent i a l’esforç” dels estudiants. Tanmateix, Castellà recordà als guardonats que siguin
també conscients de “l’esforç que fa col·lectivament la societat perquè puguin desenvolupar
les seves aptituds” i els demanà que “assumeixin el deure moral de retornar en el futur la
confiança dipositada”.

ANNA VIÑALS (alumna de 2n BATXILLERAT)
EXPOSA EL SEU TREC A LA UPF
COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014

L’alumna Anna Viñals de 2n de Batxillerat va fer el seu Treball de Recerca sobre la
Sinestèsia, que és un tret que tenen algunes persones i consisteix en associar
grafemes amb colors o barrejar sensacions de diversos sentits. Música amb gust de
xocolata; sons vermells, grocs o verds; números i lletres de colors… són alguns
exemples amb què es troben les persones sinestèsiques.
El catedràtic Fernando Giráldez, qui va assessorar l’Anna en alguns punts del treball,
va convidar-la a exposar el seu estudi a classe de neurociència, assignatura optativa
de la carrera de Biologia Humana, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra. La
qualitat del treball ja havia fet decidir el professor a escriure-li el pròleg.
L’experiència va resultar molt enriquidora. Va ser una excel·lent ponència que va
acabar amb un apartat de preguntes per part dels alumnes, amb respostes dignes
d’una professional.
Enhorabona!

PROMOCIONS D’ETAPA – 15 Promoció de 2n BATXILLERAT
COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia considera que el final d’una etapa és un
moment molt important i especial de la trajectòria educativa d’un alumne. Per aquest motiu,
cada mes de Juny el Col·legi organitza uns actes molt emotius –la graduació de P5, la festa
de 6è de Primària, el comiat de 4t d’ESO, i les orles de 2n de Batxillerat–. Hi van haver
actuacions, reculls audiovisuals plens de records, discursos emotius, fotos per immortalitzar
el moment, un ambient festiu i alhora molta solemnitat, finalment a 2n de Batxillerat es fa el
lliurament de les mencions i matrícules d’honor a la trajectòria acadèmica dels alumnes que
han obtingut unes qualificacions excel·lents.

ESTADÍSTICA – 2n de BATXILLERAT 2013-2014
Alumnes matriculats a 2n de Batxillerat:

77

Alumnes aprovats de 2n de Batxillerat:

77

Alumnes presentats a les PAU:

70

Alumnes que aproven les PAU:

69 (98.5 %)

Alumnes matriculats a la Universitat en 1a opció:

51 (86 %)

NOTA MITJANA PAU (Fase General):

6,90

NOTA MITJANA EXPEDIENT BATXILLERAT:

7,93

NOTA MITJANA D’ACCÈS (Fase General):

7,52

NOTA MITJANA D’ADMISSIÓ (Fase Específica):

9,90

MATRÍCULES D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2013-2014
Els alumnes PAU HURTADO NIUBÒ (10), HELENA ANDREU GRACIA (9.89), CARLA
BUSQUETS HERNÁNDEZ (9.74) i ROGER ORTOLL MASCARÓ (9.74), han obtingut
Matrícula d’Honor.

MENCIONS D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2013-2014
Els alumnes ORIOL QUINTANA CARBÓ (9.72), PERE CANALS CANALS (9.71), ARNAU
ROSELL CANET (9.67), ENRIC LUJAN PALLARÈS (9.53), MARTA MÉNDEZ JUSTO
(9.43), NIL SOLER MAS (9.43), ANNA VIÑALS ALBIOL (9.38), CLÀUDIA UBERNI JULIÀ
(9.34), XAVIER SÁNCHEZ URPÍ (9.34), ORIOL NAVARRO GUIMERÀ (9.29), JÚLIA
SOLER PORCÀ (9.29), IRENE MARTÍN HERNÁNDEZ (9.09), PERE OLIVÉ PALAU (9.05),
ALEJANDRO RUBIANO CASTRO (9.05) i MIREIA OLIVELLA MONTSERRAT (9.05) han
obtingut Menció d’Honor.

FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2013-2014
El dia 14 de juny de 2014 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 77
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 15a Promoció “PUNTALS DE FUTUR”, dirigit i confeccionat
pel professor Jordi Font.

FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2013-2014
El dia 14 de juny de 2014 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 – 16a Promoció de 4t dESO
COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia considera que el final d’una etapa és un
moment molt important i especial de la trajectòria educativa d’un alumne. Per aquest motiu,
cada mes de Juny el Col·legi organitza uns actes molt emotius –la graduació de P5, la festa
de 6è de Primària, el comiat de 4t d’ESO, i les orles de 2n de Batxillerat–. Hi van haver
actuacions, reculls audiovisuals plens de records, discursos emotius, fotos per immortalitzar
el moment, un ambient festiu i alhora molta solemnitat, finalment a 2n de Batxillerat es fa el
lliurament de les mencions i matrícules d’honor a la trajectòria acadèmica dels alumnes que
han obtingut unes qualificacions excel·lents.

FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2013-2014
El dia 13 de juny de 2014 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 16a
Promoció “EN MOVIMENT”, 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, i unes peces musicals. I com a cloenda, tots els
alumnes de la promoció van cantar “Wonderwall” d’Oasis.

FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2013-2014
El dia 13 de juny de 2014 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 “Wonderwall” d’Oasis.

PROMOCIONS D’ETAPA – 6è d’Educació Primària
COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia considera que el final d’una etapa és un
moment molt important i especial de la trajectòria educativa d’un alumne. Per aquest motiu,
cada mes de Juny el Col·legi organitza uns actes molt emotius –la graduació de P5, la festa
de 6è de Primària, el comiat de 4t d’ESO, i les orles de 2n de Batxillerat–. Hi van haver
actuacions, reculls audiovisuals plens de records, discursos emotius, fotos per immortalitzar
el moment, un ambient festiu i alhora molta solemnitat, finalment a 2n de Batxillerat es fa el
lliurament de les mencions i matrícules d’honor a la trajectòria acadèmica dels alumnes que
han obtingut unes qualificacions excel·lents.

FI DE CURS – 6è d’Educació Primària 2013-2014
El dia 19 de juny de 2014 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Fi de curs de 6è
d’Educació Primària. Tots els nens i nenes amb les seves families van celebrar amb molta
alegria la fi de curs i d’etapa, van poder gaudir d’un recull audiovisual d’aquesta etapa “LA
MEVA PRIMÀRIA”, dirigit per les tutores de cicle superior amb l’ajuda de les tutores dels
altres cicles i confeccionat per Jordi Font. Simultàniament, els alumnes del curs van
compartir amb tots els assistents unes reflexions del seu pas per aquesta etapa evocant els
millors records i sentiments. Tot seguit es va poder gaudir d’unes peces musicals
interpretades per alguns alumnes. Finalment tots els alumnes de la promoció van sortir a
l’escenari per tal d’acomiadar-se tot cantant.

PROMOCIONS D’ETAPA – Elefants P5 Ed. Infantil
COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia considera que el final d’una etapa és un
moment molt important i especial de la trajectòria educativa d’un alumne. Per aquest motiu,
cada mes de Juny el Col·legi organitza uns actes molt emotius –la graduació de P5, la festa
de 6è de Primària, el comiat de 4t d’ESO, i les orles de 2n de Batxillerat–. Hi van haver
actuacions, reculls audiovisuals plens de records, discursos emotius, fotos per immortalitzar
el moment, un ambient festiu i alhora molta solemnitat, finalment a 2n de Batxillerat es fa el
lliurament de les mencions i matrícules d’honor a la trajectòria acadèmica dels alumnes que
han obtingut unes qualificacions excel·lents.

GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2013-2014
El dia 13 de juny de 2014 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 “MOMENTS 2010-2014”, 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 2013-2014
El dia 13 de juny de 2014 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 2013-2014

GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2013-2014

