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PARES DELEGATS DE   
CURSOS (2014 – 2015)
E D U C A C I Ó   I N FA N T I L                                                                                                                                        
CARGOLS - A: ................................................. ESPLUGAS - PACHECO * 
CARGOLS - B: ................................................BENEDICTO - SÁNCHEZ *
BAMBIS - A: .......................................................... OSUNA - MÁRQUEZ 
BAMBIS - B: ..................................................................... MARTÍ - BERÉ 
ESQUIROLS - A : ...........................................................VIVES - PIERA * 
ESQUIROLS - B : .............................................CAÑAVATE - SERRANO *
ELEFANTS - A : ............................................................. SÀBAT - CARNÉ  
ELEFANTS - B : ...............................................................SERRA - FAINÉ

PRIMÀRIA - ESO - BAT XILLER AT 
1r - A: ................................................................MONTOYA - TORRAS * 
1r - B: .....................................................................CARRASCO - ISASI * 
1r - C: .................................................................... LÓPEZ - TORREIRA * 
2n - A: ..................................................................MORENO - TORRENS 
2n - B: ............................................................................. ABAD - COSTA 
2n - C: ............................................................... OLIVELLA - RAVENTÓS 
3r - A: ........................................................................ SÀBAT - CARNÉ * 
3r - B:.......................................................................ROCA - CARRIÓN * 
3r - C:...........................................................................SERRA - FAINÉ * 
4t - A: ......................................................................... ORTIZ - CASAS * 
4t - B: ............................................................................SARDÀ - BATET 
4t - C: ............................................................................MARTÍ - COLET 
5è - A: ............................................................... MARTÍNEZ - BARRIO * 
5è - B: ............................................................DASCA - MONTSERRAT * 
5è -C: .....................................................................MARTOS - SALVANY 
6è - A: ...........................................................................SARDÀ - BATET 
6è - B: .................................................................GUARRO - PELEGRINA 
6è - C: .................................................................BARBOSU - TERMES * 
1r ESO - A: .................................................. FABREGAT - FERNÁNDEZ *
1r ESO - B: .......................................................... SEBASTIÀ - MORÓN *
1r ESO - C: ............................................................. MARTÍN - GARCÍA *
2n ESO - A: ........................................................................CANO - RUIZ 
2n ESO - B : ........................................................... CALVO - NOVALBOS 
2n ESO - C: ...........................................................REQUENA - NUREÑA 
3r ESO -A: ......................................................... GAVALDÀ - VILOMARA
3r ESO - B: .......................................................ESPLUGAS - AMORÓS * 
3r ESO - C: ............................................................FARRÉ - FERNÁNDEZ
4t ESO - A: ......................................................... GOMIS - BENJUMEA *
4t ESO - B: ............................................................. MÉNDEZ - CAÑADA 
4t ESO - C: ................................................................ FARRÉ - SÁNCHEZ
1r BAT - A: ..........................................................CASANOVAS - PATO * 
1r BAT - B: .................................................................VILALTA - MILÀ * 
1r BAT - C: ................................................................BALDRÍS - MIRA * 
2n BAT - B: .............................................................  DAGÀ - CORBELLA
2n BAT - C: ...............................................................  VENTURA - MARÍ

* Elegits el Curs 2014  -  2015  

ALUMNES DELEGATS D’ESO
I BATXILLERAT CURS (2014 - 2015)
1r ESO - A ...........................Pina Pintado Magrané
1r ESO - B ...........................Sara Centellas Medina
1r ESO - C ................................Júlia Giró Freixedas
2n ESO - A .......................... Paula Póvez González
2n ESO - B .......................Roger Montserrat Coma
2n ESO - C .....................Ma del Mar Ventura Juvé
3r ESO - A .........................Victòria Vidal Gutiérrez
3r ESO - B .............................Ana Brantuas Conejo
3r ESO - C ................................. Pau Mascó Torelló

4t ESO - A .......................... Javier Méndez Cañada
4t ESO - B .........................Maria Mestres Castellví
4t ESO - C .................................Albert Suriol Vadrí
1r BAT - A ................................ Laura Rojas Ramos
1r BAT - B ............. Marçal Torrallardona Raventós
1r BAT - C ........................... Mariona Lara Miralles
2n BAT - A ...............................Joan Maeztu Ortoll
2n BAT - B ........................ Irina Torra Puigdemont
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EDITORIAL

Quan a mitjans del curs passat la Direcció em va convocar  per proposar- me la Direcció Pedagògica 
del Col·legi, no vaig dubtar en acceptar i assumir les responsabilitats que comporta la posició. 
Aquesta mostra de confiança reforça i potencia, encara més, el meu grau de compromís i impli-
cació al Col·legi.

La meva vinculació professional al Centre s’inicia l’any 2000, tot just havent finalitzat la carrera 
de Matemàtiques. Com a exalumne del centre i amb una manifesta inquietud per la docència 
vaig incorporar-me amb il·lusió i entusiasme al Departament de Ciències per impartir classes de 
matemàtiques a Secundària i més tard a Batxillerat. Posteriorment, vaig agafar diferents tutories 
fins a l’actualitat que estic portant la tutoria de segon de Batxillerat. Des del primer dia he treba-
llat per integrar-me a l’activitat escolar i mostrar-me participativa i col·laboradora amb els meus 
companys, el  professorat, dels quals he après i aprenc diàriament. De la mateixa manera que he 
intentat ser propera i accessible als alumnes i a les famílies. 

Des de fa quatre anys estic liderant i coordinant el Projecte Qualitat el qual és un model d’Excel-
lència Educativa que consisteix en la implementació d’un sistema de gestió per a la millora con-
tínua del centre que implica la revisió de tots els processos que tenen lloc a l’escola, l’obtenció de 
la Norma ISO 9001:2008, i el més important, millorar el servei educatiu que oferim als nostres 
alumnes i a les seves famílies. L’objectiu és aconseguir la Certificació el curs 2015-16. 

Aquest nou repte professional i personal que inicio comporta orientar, definir prioritats i prendre 
decisions alineades amb la missió, els objectius i les necessitats actuals i de futur del Col·legi. Dis-
posem d’un bon equip de professionals al centre i hem d’aprofitar aquest talent per tal de dirigir 
els esforços en la direcció adient.

Actualment, a nivell pedagògic, l’escola ha  introduït nous processos digitals integrats a la meto-
dologia de l’aula a Educació Infantil, reforçant d’aquesta manera la presència d’eines multimèdia i 
digitals interactives presents també a la resta de nivells educatius. Així mateix, estem desenvolu-
pant el projecte d’Escola Multilingüe amb l’objectiu que els nostres alumnes assoleixin unes capa-
citats òptimes d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. Dins de les línies estratègiques 
del centre pretenem que els nostres alumnes puguin arribar a la universitat amb el millor nivell 
de formació possible.

Tot això no es podria dur a terme sense  totes les famílies que confieu en el nostre Projecte Edu-
catiu i porteu els vostres fills al nostre Col·legi. És per a ells que treballem dia a dia, amb l’objectiu 
d’aconseguir una bona formació tant personal com acadèmica de tots els nostres alumnes.  

En definitiva, entre tots, hem de seguir educant i ensenyant, tot fomentant la cultura del treball, 
de l’esforç i estimular l’interès per la feina ben feta i així poder millorar cada dia.

Núria Julià i Casanovas 
Directora Pedagògica
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CASTANYADA

CICLE  SUPERIOR 
Per la Castanyada, els alumnes de 5è i 6è varen fer un berenar a la plaça Lluís Companys (Gat Cendrer) 
amb els productes típics de la tardor: panellets, coques, castanyes, moniatos, pa de pessic. Van parar les 
taules a terra amb unes estovalles que ells mateixos havien dissenyat per a l'ocasió.

CICLE INICIAL
El dia abans de que la Senyora Castanyera visités l’escola, els alumnes de Cicle 
inicial van dedicar un matí a fer panellets la mar de bons amb l’ajuda de fami-
liars. L’endemà, va venir la Castanyera i va obsequiar als alumnes de 2n amb 
amb castanyes ben calentes i panellets que es menjaren al pati del col·legi.

CICLE  MITJÀ
Els alumnes de Cicle mitjà enguany han cele-
brat el dia de la Castanyada fent una gimcana 
al Parc de la Bòvila. Prèviament, els mateixos 
alumnes van pensar i organitzar les 12 proves 
totes elles amb un mateix fil conductor: la 
castanya.
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TED x Logan LaPlante
This new is based on a talk where a thirteen year old boy talked about how 
and what his happiness is.  

He’s part of the alternative school on Squawk Valley. He explained that his 
mother got him out of the traditional school because the creativity and the 
imagination were not combined with the studies and exams. It was all se-
parated. 

n his school, they practice the 8 TLC: exercise, diet and nutrition, time in 
nature, contribution and service, recreation, relationships, relaxation and 
religious and spiritual exercises. They also “hack” all what they do: physic, 
maths… But it is not to expand a IT virus, it is to experiment with creativity 
and imagination and learn with them. He calls it “hackschooling”.

He is in the basic security program. The Squawk Valley Patrol teaches them a 
lot of  about snow and after that, they learn weather science. They also stay 
one day per week alone in the desert with just a knife. They learn how to 
make spears, fire, shelters…

The Volkswagen Company has tried 
out two experiments in the metro and 
they have called “the fun theory”. The 
experiment is about how the routine 
can become fun just changing a thing. 
The first experiment was in the tube in 
Stockholm, and the second one was in 
Berlin.

In the two cases we had two options to get outside or inside the station: 
stairs o escalator.  Usually the people chose the escalator but in the first sta-
tion while the experiment was on you could find piano keys in the stairs. 
When you pressed the step, music sounded as if you were playing the piano. 
When people arrived at the stairs they got surprised and used the piano keys. 
Children had fun with the keys. A young couple played the piano for some 
minutes but others simply got outside.

In the tube in Berlin you could choose the fast lane or the escalator to get in 
the metro. In the fast lane you found a red slide. Many people got surprised 
but they chose the slide. The walk in the slide was faster and happier than 
the other. Different people used the slide, when they arrived at the end they 
laughed and looked happy.

Just some piano keys and a red slide changed the way to use the stairs. It’s 
better to have fun. It is the best option for me. It̀ s better to have fun and 
make things easier.

Mar Calvo
2n ESO

They go to different factories and they learn maths, creativity and love for 
what you do is the best. It’s his favorite class by far.

The education for him is freedom, health, creativity and security. If you ask 
him: ”What do you want to be when you grow up?” He always answers: “I 
want to be happy”. That’s Logan LaPlante life and education.

Gonzalo Plaza
1r ESO
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How the oceans can clean themselves:
Boyan Slat at TEDxDelft

“Things that we think can 
change our biology”
Bruce Lipton is a researcher who has studied medicine, and cell biology. After 
several years of research, he discovered that if we think that something is 
good for us, it will really be good.

His research says that if we change our beliefs, our body can change too. 
He said that his teachers had taught him that gens control our lives, but it’s 
totally false. If we learn to reprogram our brain and change the way of living 
and perceiving the world is changing our biology which means that we can 
avoid some illness, like cancer (only the 10% of the cancers are inherited).

Now, you know what you can do to start changing your life in the best way, 
you only have to think positive things!

Tatiana Sandoval
4t ESO

Well, the video I had seen this weekend was “How the oceans can clean 
themselves”.

In this video you can see a teenager (He’s eighteen) doing a conference about 
environment.

He’s talking about how dirty the seas and the oceans are. He says that every 
year we produce about three hundred million tons of plastic or that in 2020 
will be about 7.25 million tons of plastic in the seas and oceans which is the 
same than a thousand Eiffel towers in the water.

But he gives solutions too. He explains his idea, a platform prototype which 
his efficacy is about 99.98 per cent. His prototype is fixed to the seafloor, 
and the rotating currents transport the plastic to it. The platform would be 
ecologic, it would be work with solar energy and the wave’s energy.    

Cleaning the seas, the government would win five hundred million dollars, 
so it’s profitable. 

Javi Méndez
4t ESO
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Després de dies d’espera i de processos de selecció, finalment 

he estat escollida per formar part del grup de 30 estudiants de 

2n de Batxillerat els quals participarem en la 2a edició del pro-

grama “Bojos per l’Economia!”. El programa consisteix en una 

sèrie de vuit sessions dutes a terme a la Universitat Pompeu 

Fabra de Barcelona, sobre diferents temes que tenen com a 

tema comú l’economia. 
Aquesta experiència es tracta d’una oportunitat única la qual 

em permetrà endinsar-me dins el món de l’economia i de 

l’empresa. 

Mar Ventura2n Batxillerat

Càritas
Aquest curs 2014-2015, el Col·legi continua col·laborant amb Càritas 

Parroquial de Sant Sadurní amb la intenció de despertar consciència 

solidària al nostre alumnat. Cada setmana, una aula de l’escola recull 

aliments destinats a ser distribuïts als usuaris del banc d’aliments de 

Càritas de la nostra vila. Cada dijous és el mateix alumnat qui ho va a 

lliurar a Càritas. 

NOTÍCIES
MasterChef Júnior
Per a mi, MasterChef Júnior, ha sigut una experiència inoblidable, molt bonica i 
que si pogués ho repetiria cent mil vegades.

Quan gravàvem el programa era molt divertit i també emocionant, les proves 
d’equip, les d’eliminació... Però el més maco era amb la gent que estava envol-
tada, quinze nens i nenes d’arreu d’Espanya, d’entre vuit i dotze anys, amics 
per a tota la vida. Mai podré oblidar les classes que he rebut de la mà de grans 
xefs com la d’en Paco Bello, en la qual vàrem elaborar croquetes, o la d’en Javier 
Rogina, reboster de la pastisseria La Marina, entre d'altres.

He conegut a cuiners amb molt prestigi, començant pel jurat del programa fins 
a xefs com en Diego Guerrero, per exemple.    

Des de que es va començar a emetre el programa, moltíssima gent em segueix 
a les xarxes socials i em reconeixen pel carrer. Però tot i així intento que això 
no afecti a la meva vida quotidiana. Tot plegat ha estat un somni que s’ha fet 
realitat.

Aina Roglan
6è Primària

Bojos per l'economia
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“El Monestir proscrit”de M. Carme RocaEl passat 3 de desembre, a la Sala d’Actes del Col·legi Sant Josep,  

els alumnes de 4t d’ESO varen assistir a una conferència de M. 

Carme Roca, autora del llibre “El Monestir proscrit”.

l l i    a m s

Dia de la discapacitat

El passat mes de desembre els nois i noies de sisè de Primària van participar en 

l’activitat “Vivim la Diversitat” que organitzen les regidories d’Igualtat i d’Es-

ports de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

Els alumnes van viure la discapacitat practicant tres jocs-esports: Boccia (joc 

de petanca adaptada), Slalom de bàsquet (amb cadira de rodes) i laberint cec. 

També van participar en una gimcana organitzada pels alumnes de l’Institut 

Jacint Verdaguer.

Marató
de TV3 2014

Els alumnes d’ESO i de Batxillerat, el passat mes de desembre, van assistir a la xerrada informativa per a fomentar la participació a la Marató de TV3 2014. Aquest any l’objectiu era recaptar fons per a la inves-tigació i tractament de les malalties del cor.

Xerrada de la Universitat 

Pompeu Fabra

El passat 11 de desembre, els alumnes de 2n de Batxillerat van 

assistir, a la Sala d’actes del Col·legi, a una xerrada d’orientació 

sobre els estudis universitaris de la Universitat Pompeu Fabra.

+ NOTÍCIES
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 1r de Primària. Dia 13 d’octubre 
 Caves Freixenet, Sant Sadurní d’Anoia  

 1r de Primària. Dia 26 de novembre  
  Molí Paperer de Capellades 

 2n de Primària. Dia 8 d’octubre 
 Caves Codorniu, Sant Sadurní d’Anoia 

 2n de Primària. Dia 16 d’octubre 
 Montseny 

 3r de Primària. Dia 17 d’octubre 
 Montserrat 

 4t de Primària. Dia 13 de novembre 
 Museu Picasso, Barcelona

 5è de Primària. Dia 16 d’octubre 
 Cim d’àligues 

 6è de Primària. Dia 6 de novembre 
 Museu d’Història de Catalunya, Barcelona 

l l i    a m s
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SORTIDES CULTURALS



 2n d’ESO. Dia 12 de desembre 
 El Born, Barcelona 

 3r d’ESO. Dia 3 de desembre 
 Tibidabo, Barcelona 

 4t d’ESO. Dia 11 de novembre 
 Sant Joan de les Abadesses 

 1r de Batxillerat. Dia 12 de novembre
 2n de Batxillerat. Dia 17 de desembre
 Musical Mar i Cel, Barcelona 

 1r d’ESO. Dia 6 de novembre 
 El Born, Barcelona  

l l i    a m s
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SORTIDES CULTURALS
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Els més petits de la casa
EDUCACIÓ INFANTIL
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Color Vermell

Els Cargols estem gaudint del món dels 

colors. Tots junts hem celebrat una festa 

molt especial per rebre el color VER-

MELL. Hem guarnit la classe i nosaltres 

mateixos lluïm cintes per fer tots els ho-

nors a la nova descoberta.

P2

Tex’s shell
Can you guess what’s in Tex’s Shell?

There are beautiful toys. May be a red ball, 

a green train, an orange bike or a brown 

teddy Christmas activities. Father Christ-

mas needs your help to deliver his presents. 

Can you help him? Colors
We work with COLORS all together in 

the class. At the end we have a lovely 

colorful wall.

P3

P4

Autumn vocabulary
While we listen to the new vocabulary from autumn we 

work in silence following the right shapes: Pumpkins, 

kites, apples, chestnuts, leaves…

P5
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GUANYADORS i finalistes 
1r ESO
1r Premi Gemma Obiols Duran (A) 
2n Premi Gerard Martí Olivella (B) 
3r Premi Jordi Jané Cuscó (A) 

2n ESO
1r Premi Mar Calvo Novalbos (B) 
2n Premi Àfrica Lagarde Teixidó (A) 
3r Premi Alícia Beck Martín (C) 

3r ESO: 
1r Premi Joan Ferrando Miró (C) 
2n Premi Mireia Cerdán Almirall (C) 
3r Premi Anna Verge Gramisel (B) 

4t ESO: 
1r Premi Marta Vila Granados (C) 
2n Premi Sergi Navarro Guimerà (C) 
3r Premi Aina Santacatalina Ferrer (A) 

1r BAT: 
1r Premi Begoña Lafuente Arjona (A) 
2n Premi Òscar Lafuente Arjona (A) 
3r Premi Clara Aliana Von Der Beeck (A)
 
2n BAT: 
1r Premi Anna Rosell Rosell (A) 
2n Premi Raquel Vila Granados (A) 
3r Premi Marc-Francis Griffin Mayor (A) 

Mencions rellevants:
Mireia Cerdán Almirall (3r ESO C) – Enigma 6A i 15.
i Carlos Rosas García (2n BAT A) – Enigma 6A .

SANTA CECÍLIA

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Amb motiu de la 19a edició de la Setmana de la 
Ciència 2014 a Catalunya, del 14 al 23 del mes de 
novembre, el Col·legi Sant Josep ha organitzat al-
gunes activitats relacionades amb la ciència: con-
curs de ciència BIOenigmàTIC, viu la ciència a tra-

vés del 7è art i xerrades científiques com la que va 
impartir el Doctor Jordi Teixidor (Doctor enginyer 
químic, del Departament de Química orgànica de 
l’IQS) titulada “Bona química: de l’origen dels ali-
ments a la recerca biomèdica”.

El 22 de novembre es va celebrar el Dia de la Música en honor a Santa Cecília, la seva patro-
na. Per aquest motiu, el Col·legi Sant Josep organitzà les 1es Jornades Musicals de Santa Cecília 
2014, on hi van participar totes les seccions del Col·legi i s’organitzaren tallers, audicions, xerrades, actuaci-
ons musicals… varen actuar el discjòquei DjNeas i el grup de jazz The Big Jambore.
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El Nadal a l'Escola...

El passat dissabte 15 de desembre al pati d’Edu-
cació Primària s’hi van representar escenes del 
pessebre i actuacions musicals dels nens i nenes 
d’Educació Primària, i s’hi van fer parades de pro-
ductes artesans nadalencs, així com un càtering 
dolç preparat pels alumnes de 1r d’ESO i un punt 
de recollida d’aliments donats per les persones 
que van assistir a la fira i que va ser gestionat pels 
alumnes de 2n d’ESO, destinats a Càritas. Al ves-
tíbul d’Educació infantil hi va haver una exposició 
nadalenca amb un gran pessebre protagonitzat 
per enginyoses fotografies dels alumnes i dels 
professors.

En total es van recaptar  3.543,28 €

El Nadal a l'Escola...

INFANTIL

PRIMÀRIA

BATXILLERAT

ESO

Moltes gràcies a tots!
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El matí del dimarts 23 de desembre, a 3r i 4t d’ESO vàrem celebrar la 
Festa de l’Esport. L’alumnat d’aquesta secció, juntament amb el de Bat-
xillerat, queda repartit per diferents espais de la vila i del nostre centre, 
on es poden practicar els esports que cadascú ha escollit. A la tarda es 
lliuraren els premis del concurs de Booktrailers. A la Sala d’Actes es van 
projectar les participacions (minipel·lícules d’alguna novel·la o conte que 
haguessin llegit) i després es procedí a l’entrega de premis. Aquest any 
la sorpresa va ser la col·lecció de contes filmats i protagonitzats pels ma-
teixos professors.

  1r/ 2n BATXILLERAT  

 CICLE INICIAL 

  1r / 2n ESO  

 CICLE SUPERIOR 

 CICLE MITJÀ 

 3r / 4t ESO 

GUANYADORS DELS
CONCURSOS DE NADAL



Maria Fabregat
1r ESO

Marta Amat
4t ESO

Marta Calvo
3r ESO

Alícia Beck
2n ESO

Daniel Rubiano
3r ESO

El bosc que creix, 
Ignasi García

Psssst! Recomanem...
l l i    a m s

És una novel·la de misteri en la que hauràs 
de seguir la pista a un seguit d’assassinats. 
Entre watsapps i tardes de cine, sempre hi 
ha un racó per l’amor. Et tindrà enganxat 
fins l’últim punt de la història, ja que és 
molt intrigant. Aquest llibre t’ensenya a 
donar una segona oportunitat a les per-
sones i, per una altra banda, et demostra 
que no sempre les coses són com tu te les 
imagines.

Como desees, 
Anabel Botella

De vegades va bé canviar de registre litera-
ri, aparcar la narrativa i llegir-te  una mica 
de teatre. El Bosc que Creix és un llibre de 
teatre contemporani que engloba tres his-
tòries ben diferents amb la gran finalitat 
de què un cop acabada la lectura t’adones 
de les diverses situacions passades i et fan 
pensar, però alhora amb molt d’humor.

El Petit Príncep és un llibre d’Antoine de 
Saint-Exupéry que tracta sobre la història 
d’un petit príncep en un món imaginari, 
on el Príncep visita planetes, coneix per-
sonatges i aprèn dels personatges que hi 
troba. M’ha agradat per les “lliçons” que 
aprèn de cada personatge i per la forma 
de redactar la història, que es fa senzill 
d’entendre.

El Petit Príncep,
Antoine de Saint-Exupéry

Fangirl és una novel·la juvenil que tracta sobre 
una noia, la Cath. Ella escriu fanfiction. Ara anirà 
a la universitat, i és una història molt diferent... 
La seva companya d’habitació és molt antipà-
tica, la seva germana bessona la ignora, el seu 
pare és un desastre... La Cath intenta integrar-se 
però en el fons només vol tancar-se a la seva ha-
bitació a escriure. Està la Cath preparada per es-
criure la seva història? O es quedarà atrapada en 
el seu particular món de ficció? Són 500 pàgines 
però és una història que t’atrapa des del princi-
pi. Tracta sobre una “friki” que finalment arriba 
a viure el seu final feliç.

Recomano el Corredor del Laberinto, és un 
llibre futurista i tracta d’un grup de nois 
que arriben al “claro” misteriosament dins 
d’una Caixa, l’últim és en Thomas. Al cap 
de dos anys arriba una noia per primer cop 
i porta un missatge misteriós: “ella és l’úl-
tima, no arribarà ningú més…”

El corredor del laberinto,
James Dashner

Fangirl
Rainbow Rowell
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w w w . s t j o s e p . c o m

La professora Paquita Gimeno va celebrar la festa de jubilació el passat mes 
de juny. Després de tota un vida de dedicació docent al centre, es mereix 
gaudir d’aquesta nova etapa i dedicar-se de ple a la seva passió: la cuina. 
Enhorabona!

El passat 28 d’octubre el professor Pedro Cardenal va celebrar 
amb els companys de l’escola la seva jubilació. Després de tots 
els anys de dedicació docent, es mereix gaudir aquesta nova 
etapa. Enhorabona! 

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 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.

Festa de jubilació de la
Paquita Gimeno

En Pedro Cardenal
es Jubila
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