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Editorial
I si gaudim?
Els alumnes posen cares estranyes cada vegada que els parlem de la importància
de llegir. Ells hi veuen una feina feixuga i obligada. I si simplement gaudissin? I
si simplement recordessin que quan eren petits els fascinava escoltar històries i
tancar els ulls i traslladar-se a mons fantàstics o simplement diferents del moment que era present?
No conec a cap nen o nena a qui no li agradi que li expliquin històries, a qui no li
agradi descobrir nous horitzons. Per què no els agrada llegir? Potser s’han oblidat del què se sentia, del què era gaudir d’una història intrigant o d’aventures
o de…
Potser el món s’ha tornat massa tècnic, i els fulls d’un llibre ja no són tan atractius, encara que es presentin en format digital. Però és que els llibres ens aporten coneixement! Ja sé, ja sé que direu que internet també ho fa, però quantes
persones es llegeixen un article o un llibre directament des d’internet a l’ordinador? No massa, doncs provoca mal de cap immediat. Hi llegim informacions curtes i que resulten efímeres, que oblidem ràpidament i passem a una altra cosa.
Els llibres calen en nosaltres, ens aporten punts de vista diferents, maneres de
veure les coses diferents, a obrir la nostra ment, a plantejar-nos coses que ni
havíem imaginat, són crítics, són inspiradors... Perquè els llibres ens ensenyen a
pensar i el pensament ens fa lliures!
Sònia Martínez Tortajada
Tutora de 1r d’ESO

El dia 15 de maig de 2015 els alumnes de 2n de Batxillerat i
els alumnes de P2 (els més grans i els més petits del Col·legi),
com cada any des de fa dècades s’han intercanviat en un acte
molt emotiu els presents que han confeccionat.
Durant anys aquesta tradició s’ha mantingut i és un dels
actes més entranyables. El alumnes de 2n de Batxillerat
confeccionen uns regals per al alumnes de Cargols (P2) i el
dia triat es dirigeixen a Educació Infantil i entreguen aquest
present a cada nen i nena, comparteixen una estona junts,
juguen, i els grans es deixen captivar per l’encant dels més
menuts i ells queden molt contents de tenir uns “padrins”
escolars que són els més grans del Col·legi.
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Els més petits de la casa

els Esquirols

Hem anat al Pinar de Canyelles a fer
activitats d’astronomia acompanyats
pel doctor “Star” i hem aprofitat el dia
per jugar tots junts al jardí de la casa.

els Cargols

Quina Calor!!!! Farem tots junts jocs d’aigua
al pati. Hem omplert galledes, hem agafat
pots, ens hem mullat els peus... i ens ho hem
passat molt i molt bé.

els Bambis

Els Bambis hem anat al Caixa Fòrum
de Barcelona a veure una obra musical que semblava ser una rebel·lió a la
cuina. En acabar la funció, hem anat
tots junts a jugar al Parc del Mirador de
l’Alcalde a Montjuïc.

els Elefants Colònies 2015 a la Marinada de Cambrils.
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CALAIX DE SASTRE
1r de Primària
26 de maig - Visita
de l’il·lustrador Ramon
Cabrera i de l’autor
Pere Virgili del llibre
“El lladre de menjar”.

2n de Primària
21 de maig - Visita de Miquel Berga, autor de “La bruixa de Cadaqués”.
26 de maig - Visita al Liceu a veure “Els músics de Bremen”.

3r de Primària
7 d’abril - Visita de la il·lustradora Mercè Canals, autora del llibre “Bruna i el bloc B”.
12 de maig - Visita a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

4t de Primària
24 d’abril - Lliurament dels premis literaris
de la vila a Foix Bargalló i a Paula Rousaud.

3r i 4t de Primària
1a setmana de maig - Visita a la
biblioteca municipal Ramon Bosch de
Noya de Sant Sadurní d’Anoia.

5è de Primària
22 d’abril - Xerrada-taller “Alimentació
saludable”.

4t d’ESO
21 d’abril - Visita al Mercatec (EUSS) i a l’Institut de formació professional dels Salesians.

6è de Primària
10 d’abril - Visita de Núria Pradas, autora de “Heka. Un viatge màgic a Egipte”.
14 i 15 d’abril - Taller de salut visual.
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ENGLISH PAGES
The conversation assistants
I have had an experience of a lifetime while working in the school. I have
made so many friends that are now my Catalan family. The students in
the school were so welcoming on my arrival into the school and has made
my time here so enjoyable.
I taught the ESO years for 6 months in which I have had a great pleasure on meeting them and laughing a lot with all the students. I tried
my hardest to be fun in the class and always try and make them smile.
Some days were challenging but I always look back to the time when I
was a teenager and I related to the students a lot. When I left the ESO to
teach primary I was sad because I was leaving students and teachers that
I made a bond with and I will never forget my time with them.
When teaching in pre-primary, primary it was a change for me. But I have
enjoyed every day with the children seeing their faces light up with joy
when I would walk into the classroom and hearing them sing.
I would also thank the families that I lived with, because it makes the
entire experience. They had opened their doors and their hearts to me.
Always ensuring I was happy and had everything I needed. I will never
forget them and they will always be my Catalan family. Nuria /Fransesc
Canals, Yolanda/Toni Rojas and Ornela/Michael Borgallo you have given
me so much joy and was wonderful to be part of your family and I know
you will always be in my thoughts.

My experience as a conversation assistant was amazing but it was also a
huge challenge which I accepted! The
year started in a very hot September
at St Josep school, the thousands of
students ready for the new and nervous
English speakers. The experience was a
new and highly exciting opportunity for
all the conversation assistants and we
grabbed the bull by the horns, The attitude of students and teachers was amazing and living with Catalan families
showed me the rich culture and friendly
people that live in Catalonia.
Teaching students of all ages and interacting in English really opened my eyes
seeing each individual learn and grow
forever I will remember this experience
and I will be back!
Liam Simms

Also the last person I want to thank is Adelfa Mora. She is an outstanding
teacher and a friend. She always looked out for me and always saw the
positive within me. She is also part of the big catalan family I have made
while being here.
Words can’t really describe my experience here. Catalonia is so different
from Scotland. The most thing I loved about Sant Sadurni is that it has a
family culture and everyone looks out for one another in which the people of “Sansa” should be proud of their home and continue opening their
hearts to one another.
Loved, never forgotten, always in my thoughts- St Josep and the people
of Sant Sadurní.
Thank you

Chris Wynne

For the last several months, I have had the extreme pleasure of working with almost all levels of Sant Josep students. It has
been the most incredible experience and I am so grateful to have had the opportunity. Stepping into the role of 'teacher'
has made me realize that I did not thank my own teachers that I had growing up nearly enough. It is
one of the most challenging and rewarding experiences that I have ever had. I became so comfortable
with life in Spain that coming back to Canada was a little scary, as I once again felt like I was leaving
family behind. I have been so lucky to have had such a wonderful connection to my students, coworkers and the administration at Sant Josep. I don't know when and I don't know how, but I do know that
I will return one day and until then I hope everyone all the best. Thank you so much for making me feel
so welcome and allowing me to share this experience with you all. Until we meet again!
With Love
Karista Olson
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ENGLISH PAGES
Our students are outstanding authors and here
you can taste a little bit of narrative and poetry
written by them.

WHERE THE SHIPWRECKS
LEFT THEIR SCARS
Tonight the waves are losing the fight,
against the depth of the stars,
and the moon illuminates with her light,
where the shipwrecks left their scars.
Said we would always be friends,
so much to do, so much to say.
But easily the road comes to the end,
and everyone makes its own way.
The lighthouse turning in the bay,
anchored in the cliff with chains.
Feels like travelling in a rusty railway,
that takes nowhere but here again.
Now, I’m staring at the empty sunset,
and it seems like a reddish wire.
While in the sand I see my silhouette,
the clouds burn brighter than fire.
In front of this endless ocean I’ve stood,
I’m still sinking like blunt stones,
instead of floating like I should.
Pointy rocks keep breaking my bones.
Yesterday, time lived with the shame,
sharing moments that won’t come back.
Today, blame lives with the rain,
crying over deserts in the dark.
Trying to let these cold times pass,
but the clock hands want to stop.
Trying to break the horizon’s glass,
I’m just like one more raindrop.
Tonight the waves are losing the chance,
to flood with bitter water our hearts.
We’ve already built them a faded fence,
where the shipwrecks left their scars.

Sílvia Valls
3r ESO

ANYONE WALKS ALONE
Waiting is one of the worst state which the world has.
But unfortunately, we are always waiting something or
someone. We wish to be higher, we hope to meet the
love of our lives, we dream with that unexpected trip,
and often people live waiting the happiness or maybe
they just hope that the life pass.
There are some different places for wait, one of them
the airport. There, we can remark each person's adventure or story. I used to sit there and have a look to all
the stories which travels to this place so magical. It’s the
point outward and return. People go away even when
they don’t know whether to return again. Others, arrive
without know if they will go back.

Maria Mestres
4t ESO

SHE
Another day has passed like the most
ones in my life since...she. But nobody
will never know how I felt that day I saw
her for the first time.
Everybody seems to know how is the real
James but what I will never tell them is
that they only can see the false James.
I’ve never spoken about my real me with
anybody who can know who I am and can
hurt me because of all he knows of me.
You may think I’m afraid of people but I
am totally frightened of what would they
say if they find out who
really I am.
Alba Garcia
4t ESO

WHEN OUR EYES SHOCKED…
She and her eyes. The most beautiful pupils I’ve ever seen. They were green, but not any kind of green. They
were pale, very pale, like maybe, as the peel of acid apples. Even though, whatever tone of green they were,
what I remember most it was how fascinated I remained when I contemplated those eyes.
I was able to stay all of my time looking at them, until suddenly she realised that I was staring at her. Then,
it was when our eyes shocked, she smiled and she continued her work. I don’t know her name, the only
words I exchanged with her every of those mornings were as simple as “Good morning” and an amazing
smile, which never lacked. I am a common office worker who works for a pharmaceutical
company, and she was the employee of the bar where every morning I went to drink a
cup of coffee in order to start my day with more energy and illusion
Anna Rifé
4t ESO

NEVER COMING BACKLAND
12:30 AM
Therefore I throw away the crutches and I leave the room quickly crying, treading with the injured foot. The
most I tread with it, the most pain I feel. I try to keep up, but the pain makes me get soft. I have extremely
stormed out. I have almost left the company. I only need to run eight meters left. Right now I am in the
doorway.
(A big thump sounds around the whole company; like a burst of thunder.)
- Oh my god! What the hell were you doing? – I groan.
- Sorry, I did not see you – says sorry the chap who barged into me. In addition the big box plenty of letters
he carried in his arms blew up and all the letters were scattered all over the floor.
- You have wounded my foot more than it was! Aaaah! My pain is seizing my soul! – I
exclaim.
- Do you want me to help you? – asks.
Óscar Lafuente
- No, thank you! Time is money. – I answer unashamedly.
1r Batxillerat
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Una il·lusió, un dia entre roses i llibres
Els més petits de l’escola van viure entre princeses, cavallers i dracs. Les professores es van disfressar i van interpretar la llegenda de Sant Jordi.
Després van anar a visitar les parades a la plaça de
l’Ajuntament i van fer manualitats durant la tarda. Van confeccionar roses i llibres de paper que
semblaven de veritat.
Els nens i nenes de primària van començar el dia
amb un gran esmorzar, després van realitzar l’entrega de premis del concurs literari i per la tarda
van fer una gimcana on havien de superar una
sèrie de proves molt divertides.
A l’ESO també vam començar el dia amb un bon
esmorzar, després vam anar al poble a veure les
diferents parades de llibres i roses i seguidament
vam fer l’acte literari que va anar acompanyat
d’unes actuacions musicals, després vam fer
l’amic invisible a les classes. A la tarda vam realitzar una jornada esportiva.
Els de Batxillerat van passar el dia a Barcelona on
van gaudir de l’ambient incomparable que es respirava a la ciutat.

Àfrica Hill
1r ESO
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PREC
Un dels objectius que es pretén assolir durant l’educació secundària obligatòria (ESO) és que els alumnes arribin a ser cada vegada més autònoms, amb capacitat crítica i de síntesi dels coneixements que
se’ls han transmès.
Adquirir aquestes capacitats és un procés que té com a colofó demostrar que s’ha arribat a aquesta
meta i la demostració de la qual es realitza a través del PREC (Projecte de Recerca) que tot alumne/a
ha de realitzar en el quart curs. Aquest projecte està constituït per una sèrie d’activitats guiades que
pretenen preparar a l’alumne per poder afrontar la descoberta i recerca d’un tema des d’una vessant
acadèmica utilitzant una metodologia científica adequada. Al llarg del projecte, l’alumne/a ha de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament del projectes en comú.
Els alumnes es distribueixen en grups reduïts i a través de plantejar una hipòtesi o una sèrie d’objectius,
planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses
fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’una memòria escrita i una
exposició oral.
Els temes a investigar i desenvolupar poden tenir
un caràcter transversal, i han estat delimitats d’una
manera bastant àmplia, de manera que els alumnes
de l’itinerari de ciències han optat per temes relacionats amb aquesta branca i els alumnes de l’itinerari
de lletres han tractat temes de l’àmbit d’humanitats.
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Psssst! Recomanem...
Bajo la misma estrella, John Green

Wonder, R. J. Palacio

Es una novela llena de esperanza, que
ha catapultado a su autor al éxito. Nos
muestra lo trágica e inesperada que puede ser la vida. Es una historia entre la vida
y la muerte y los que están atrapados entre las dos. Los dos protagonistas, Hazal
y Gus, con cáncer, luchan para conseguir
sus sueños. Reirás, llorarás y te quedarás
con ganas de más.

Gemma Toral
1r ESO

Wonder tracta d’un nen de deu anys que
es diu August. Ell ha estat sotmès a moltes cirurgies perquè des que va néixer té
una deformació a la cara.
Ara s’ha d’enfrontar a la primera vegada
que va a l’escola. Viurà nous reptes i farà
nous amics que l’acompanyaran i l’ajudaran. Un llibre que et farà reflexionar.

Sara Centellas
1r ESO

Anna Herràiz
1r ESO

El Nom del Vent, Patrick Rothfuss

Helena Mora
1r ESO

Ciudades de papel, John Green

És la primera obra d’una trilogia escrita
per l’autor britànic Patrick Rothfuss. És un
llibre molt interessant que barreja diferents gèneres com misteri, acció, fantasia,
amor, etc. Explica la història d’un nen que
busca informació sobre les persones que
van assassinar els seus pares i totes les
aventures que va vivint al llarg del temps.
Jo el recomano perquè és un llibre molt
interessant i que et manté amb intriga
fins al final.

Maria Roca
3r ESO

“Ciudades de papel” és una emotiva història escrita per John Green que combina
l’humor amb la sensibilitat d’un grup
d’adolescents al llarg del seu últim any
d’institut. La història comença redactant
la vida del protagonista, una vida pautada pels estudis i la universitat fins que un
bon dia apareix l’amor de la seva infància
i fa canviar la seva visió del món fins al
punt d’arribar-se a preguntar si veiem en
els demés i en nosaltres mateixos només
allò que volem veure.

Andrea Beltrán
4t ESO

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.
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Jubilació de
Manoli Ariza
La professora Manoli Ariza va celebrar la festa de jubilació
el passat 29 d'abril. Després de tota un vida de dedicació
docent al centre, es mereix gaudir d’aquesta nova etapa.
Enhorabona!

Extraescolars

Jana Suau
Temporada d’esquí 2014-15
Primera cursa del circuit català: es va celebrar a la Masella on vaig quedar primera, i segona respectivament,
amb la qual em posicionava primera de Catalunya.
Primera cursa del circuit espanyol i segona del circuit
català: es va celebrar a la Molina, vaig caure a les dues
curses, per això em vaig posicionar onzena posició d’Espanya.
Segona fase del circuit espanyol: es va celebrar a Espot,
vaig quedar 4a en dues de les proves i vaig caure a una.
Tercera fase del circuit català: es va celebrar a Masella,
vaig quedar 1a i 3a, aleshores vaig guanyar la combinada.
Fase final del circuit Espanyol: es va celebrar una part a
Alto Campo i l’altra part es va celebrar a Sierra Nevada
on vaig quedar 3a en l’eslàlom, 4a en el súper gegant, 3a
en el gegant i 2a en la combinada, i per això vaig quedar
3a d’Espanya pel rànquing de punts.
Cursa internacional “la Scara”: es va celebrar a Val d’Isere, era una prova on hi participaven tots els països del
món, vaig quedar 34 en el gegant i 25 en l’eslàlom. I 5a
de la meva edat del món.

Patinatge artístic
El dia 8 de febrer i 8 de març
l’equip de patinatge de l’escola va anar a competir a
les Jornades d'Individual
dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya. Van fer totes
molt bon paper, obtenint
així molt bons resultats. La
Clàudia Simón va pujar a
podi amb la 3a posició de la
categoria Benjamí C.
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Servei integral de menjadors col·lectius
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