
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE TRILINGÜE 

COL·LEGI SANT JOSEP 2015-2016 

 

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 quatre cursos, seguirem mantenint 

l’assignatura de Science en anglès a 1r, 2n, 3r i 4t, i com a novetat, aquest curs també 

introduirem aquesta iniciativa a 5è 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. 

En el proper curs 2015-16 els cursos de 1r i 3r d’ESO faran 1 hora setmanal més d’anglès 

l’speaking, 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. En el proper curs, 2015-16 a primer de batxillerat 

també es disposarà d’una hora més d’anglès dedicada a l’speaking. 

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. 

 

 

 



THE FONIX 2015 – CONCURS D’ANGLÈS 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

Enguany el Col·legi Sant Josep ha iniciat la participació al certamen literari en anglès 

anomenat THE FONIX. THE FONIX edició 2015 és el 8è concurs d’Anglès Interescolar de 

Catalunya. Els alumnes participants han estat dels cursos de 5è i 6è de Primària, tots els 

cursos de l’ESO i el Batxillerat. 

 

El concurs està organitzat per International House, per l’Educació Catalana de l’Esplai i per 

la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives vers 

l’excel·lència i en el Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans. 

 

GOOD NEWS! 

All our students in the 5th and 6th level of primary school; students in all four years of 

secondary school; and 1st and 2nd Batxillerat have already taken part in the local stage 

competition of THE FONIX 2015. Students who are in the same year had to do the exercises 

on the same day and at the same time to demonstrate their skills in vocabulary, reading 

comprehension and writing expression. All the teachers want to congratulate all the 

participants for their great attitude and motivation to do the tasks and also for their very good 

results obtained. The student finalist chosen from each grade will represent our school in the 

territorial stage on Friday the 28th of February in Barcelona. 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/01/wThe-fonix-concurs.jpg


The winners of the LOCAL STAGE: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ SABIN (5th Primary), 

ARNAU MORA PÈREZ (6th Primary), GONZALO PLAZA ARRIOLA (1st ESO), MAR 

RAVENTÓS AMADÓ (2nd ESO), SÍLVIA VALLS LOSADA (3rd ESO), RUTH PINO 

HIGUERAS (4th ESO), MAGDA ESCORSA PARERA (1st BATX) i ARIADNA LOU  RIVERO 

(2nd BATX). 

GOING AHEAD WITH “THE FONIX” 

We are very proud of our students and we would like to warmly congratulate all of them very 

much for their involvement in the project. We want to highlight the result of RUTH PINO (4th 

ESO) for her excellent performance on this issue. She has got the best mark and become 

qualified to participate on the final stage on the 18th of April. Congratulations for your success 

and we want to encourage you to do your best in the next stage! 

On the whole, these successful results reinforce our conviction that the trilingual project is 

working properly and that we are in the right educational way which will lead us towards our 

ultimate purpose: reaching fluency and appropriate everyday use of the third language. 

Thank you very much to all the students for their involvement and collaboration. We 

encourage them to take part in any new activity suggested with the same enthusiasm. 

FINAL RESULTS “THE FONIX 2015” 

We congratulate Ruth Pino Higueras as she has won the final stage of “The Fonix 2015” and 

she is going to receive the award in the celebration which is going to take place next Friday 

22nd of May. 

 

RUTH PINO, THE WINNER OF THE FINAL STAGE 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/Ruth-Pino-BIS.jpg
http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/05/Ruth-Pino.jpg


Ruth Pino Higueras from 4th ESO has won the final stage of “Fonix 2015” and participated in 

the award ceremony which took place on Saturday 22nd where the diploma and the prizes 

were presented. We want to congratulate Ruth Pino and all the students who have joined in. 

We want to remember that “THE FONIX“is the English Competition for Catalan Schools, 

designed to promote the use of English among school students. 

It has been our first time to participate in it and it’s been a very successful experience for all 

our students. We wish to repeat the experience next year. 
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CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2016 

 

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. Els professors tenen l’opció de vehicular-hi les pràctiques de laboratori. 
 

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

 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. 
 

 Que els 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 professors rebin assessorament per part de professors d’IQS amb temes 

docents vinculats amb les àrees científica, empresarial i d’enginyeria. I que puguin 

participar, en condicions preferents, en els cursos de formació que IQS organitza. 
 

 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. 

 



JOAN MAEZTU (exalumne de 2n Batxillerat) 

IQS – “AQUÍ HI HA QUÍMICA” 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

 

Joan Maeztu Ortoll, alumne de 2n de Batxillerat ha guanyat el Premi del Públic amb el treball 

“Propietats ignífigues” com a participant de la 1a edició del concurs “Aquí hi ha Química” de 

l’IQS. Enhorabona! 

 

Amb aquest vídeo s’ha volgut explicar els avantatges que suposen els materials ignífugs. 

S’han fet diversos experiments utilitzant els reactius: bòrax i àcid bòric. S’ha triat el tema de 

les propietats ignífugues ja que avui en dia s’utilitzen per a moltes aplicacions de seguretat, 

com podrien ser els recobriments per a les estructures de les edificacions, indumentària 

professional, entre d’altres. 

 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/06/wDSC_0821.jpg


ROCÍO GARNATEO i MARIONA BALLESTER 

(exalumnes de 2n Batxillerat) 

IQS – “BETA GAMMA SIGMA” 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

 

21.04.2015 Institut Químic de Sarrià (IQS). La Rocío Garnateo Gómez i la Mariona 

Ballester Vidal, exalumnes del Col·legi Sant Josep han estat guardonades per la 

prestigiosa “Internacional Honor Society BETA GAMMA SIGMA (Recognizing Business 

Excellence)”, per haver estat entre els deu millors alumnes de la promoció d’Administració i 

Direcció d’Empreses d’enguany a l’IQS. A la Rocío i a la Mariona se’ls reconeix la seva 

trajectòria excel·lent en aquests estudis durant tots els anys que l’han estat cursant. 

Enhorabona i felicitats! 

 

BETA GAMMA SIGMA. Founded in 1913, the first national honor society in business was a 

merger of three separate societies established to honor academic achievement in business 

at the University of Wisconsin, University of Illinois and the University of California. 

Today, Beta Gamma Sigma is an International honor society that provides the highest 

recognition a business Student anywhere in the world can receive in a baccalaureate or post-

baccalaureate (graduate) program at a school accredited by AACSB International. 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/wDSC_0225.jpg


The mission of the International Honor Society Beta Gamma Sigma is to encourage and 

honor academic achievement in then study of business, to foster personal and professional 

excellence, to advance the values of the Society, and to serve its lifelong members. 

 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/wDSC_0228.jpg


PROJECTE DE QUALITAT – ISO 9001-2008 

COL·LEGI SANT JOSEP 2010-2016 

 

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. 

El curs 2014-2015, 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, els quals han 

estat perfeccionats, mitjançant els quals a partir de les dades obtingudes dels últims anys 

s’han pogut extreure conclusions i portar a terme les accions oportunes i així millorar 

contínuament la gestió del Col·legi. També han quedat redactats i revistats tota la 

documentació que fa referència a les normes d’organització i treball del centre. 

 



I ja ha arribat l’hora de la veritat, i estem a punt de poder fer l’auditoria externa i així certificar 

el compliment de la normativa ISO 9001, i seguir treballant fins arribar a l’excel·lència en tots 

els àmbits. 

 

 

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 (exalumna de 2n Batxillerat) 

3r any en el PROGRAMA JOVES I CIÈNCIA 

COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2015 

 

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 va començar 

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. 

2. T'agradaria fer investigació sobre l'univers?   

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

4. La química a la vida quotidiana.  

5. Canvi climàtic i canvi global a l'alta muntanya. 

 

 
 

 “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 el segon any de projecte, la Mireia Mauricio va estar assignada al Centre de Regulació 

Genòmica (CRG) on va passar tres setmanes l’estiu del 2014. 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 va dur 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. 

 

 
 

 
 



Finalment, en l’última fase del programa (estiu 2015), 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. En el cas de la Mireia, ja exalumna del Col·legi amb 

Matrícula d’Honor 10.0, aquest estiu ha estat fent el projecte a IFAE (Institut de Física 

d’Altes Energies), situat dins el campus de la UAB, concretament amb el grup de DES 

i de MAGIC, ambdós relacionats a l'estudi de raig gamma però enfocats des de punts 

de vista diferents: el primer cosmologia i el segon astrofísica. Aquest ha sigut el primer 

cop que un alumne sense haver començat la carrera participa en les investigacions del 

centre, i per tant, la Mireia ha pogut estar en contacte amb investigadors de renom mundial, 

post-doctorats o estudiants de màster que l’han ajudat a entrar de ple en el món de la 

investigació, i aprofundir en el seus coneixements, inquietuds i aspiracions futures. 

 

“Respecte el treball en sí, els primers dies vaig estar treballant amb el grup de DES sota la tutela de 

Jelena Aleksic, i em vaig adonar de la importància de la programació en el món de la física i de la 

ciència en general. Allà al centre, a diferència de l'any passat al CRG, els laboratoris són despatxos 

amb ordinadors on es processen les dades procedents dels telescopis. Una altra cosa sorprenent per 

mi ha sigut el moviment constant dels investigadors a diferents punts arreu del món per tal d'assistir a 

conferències o a impartir-les ells. 

 

Amb DES, de la mateixa manera que amb MAGIC, he estat treballant amb dades simulades. La 

Jelena m'ha ensenyat a, a partir de les dades experimentals observades, arribar a demostrar dades 

teòriques ja acceptades universalment com és la constant de Hubble. 

 

Amb qui he passat la majoria dels dies, però, ha sigut amb el grup de MAGIC. Tots els components 

del grup em van rebre amb molt de carinyo però principalment els he d'agrair el seu temps a Daniel 

Guberman i a Quim Palacio, qui m'ha estat ensenyant a programar amb root tot allò necessari per tal 

de poder detectar una font i estudiar-la a partir de la seva emissió de raig gamma. En particular he 

estat estudiant la Nebulosa del Cranc i el seu Púlsar. Ha estat impressionant.  

 

A més a més de la feina que m'havien preparat per mi, em van donar total llibertat a preguntar i ho he 

aprofitat tant com he pogut. Realment he rebut xerrades personals molt específiques de grans 

científics com John Ward, Rubén López o Tarek Hassan les quals han estat molt gratificants i a qui 

estic molt agraïda pel seu temps i dedicació.” 

 

 



BEQUES - FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

 

Sis alumnes que l’any passat varen acabar el batxillerat al nostre Col·legi han 

obtingut la beca que dóna La Fundació Catalunya-La Pedrera, que té l’objectiu de 

fomentar l’esforç i l’excel·lència acadèmica.  

A través d’aquest programa, es vol ajudar els estudiants que inicien els seus estudis 

universitaris, premiant el seu rendiment acadèmic, i donant suport als seus projectes 

de formació.  

Per a l’adjudicació dels ajuts es té en compte, únicament, el rendiment acadèmic 

dels sol·licitants, considerant la seva nota d’accés de la fase general de les proves 

d’accés a la universitat. Aquests sis alumnes estan entre les  millors notes d’accés 

de tot Catalunya. Moltes felicitats! 

 

 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/foto2.jpg


Ma. DEL MAR VENTURA – BOJOS PER L’ECONOMIA 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

 

Dissabte 7 de març de 2015 va tenir lloc l’acte de clausura del programa Bojos per 

l’Economia a la Pedrera de Barcelona on es va poder gaudir d’una conferència impartida pel 

conseller d’economia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Andreu Mas-Colell. 

 

Maria del Mar Ventura Marí, alumne de 2n de Batxillerat del Col·legi Sant Josep, ha 

participat en el cicle “Bojos per l’Economia!“, un taller organitzat pel Centre de Recerca en 

Economia Internacional (CREI), destinat a estudiants de segon de batxillerat interessats en 

aquest àmbit, i que s’emmarca en el programa “Bojos per la ciència“, de la Fundació 

Catalunya-La Pedrera, que té com a objectiu estimular el talent científic entre els joves 

estudiants de secundària de Catalunya. El programa, que aquest any compleix la seva 

tercera edició, es va inaugurar el 9 de gener amb un acte conjunt celebrat a Món Sant Benet 

(Sant Fruitós de Bages), amb la presència dels joves candidats seleccionats (un total de 

172) per als diferents tallers i els seus coordinadors. 

En col·laboració amb les principals universitats i centres de recerca del país, aquesta 

iniciativa ofereix formació a alumnes de batxillerat que tenen i demostren aptituds en el 

camp de les ciències. Bioquímica, Biomedicina, Economia, Matemàtiques, Natura, Noves 

Tecnologies i Química són les set disciplines incloses enguany. 

 

http://crei.cat/bojospereconomia.php
http://crei.cat/
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.cat/ca/home
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.cat/ca/home
http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/Bojos-per-leconomia.jpg


Sota el títol “Les crisis econòmiques”, Jordi Galí, catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i director del CREI (centre 

adscrit a la Universitat) va ser l’encarregat d’impartir la primera de les vuit sessions 

programades, que va tenir lloc el dissabte 10 de gener al campus de la Ciutadella. 

 

Trenta-tres estudiants d’entre 16 i 17 anys de diversos instituts de Catalunya amb ganes 

d’aprofundir en les tècniques i els conceptes utilitzats pels economistes per analitzar alguns 

dels fenòmens més importants en aquest àmbit han estat els seleccionats per participar en 

el taller, que està dirigit pel professor Jordi Galí. 

Han assistit a vuit sessions, que han posat èmfasi en els mètodes estadístics i matemàtics 

aplicats a l’economia, a càrrec de professors i investigadors del CREI i del Departament 

d’Economia i Empresa de la UPF. Han estat impartides indistintament en català, castellà i 

anglès, totes elles durant tres hores en diferents dissabtes al matí, a l’auditori Mercè 

Rodoreda del campus de la Ciutadella. 

 

http://www.econ.upf.edu/en/
http://www.econ.upf.edu/en/
http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/Mar-Ventura-3.jpg
http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/Mar-Ventura-4.jpg


BIEL SUSANNA VILADOT (exalumne del Col·legi) 

1r PREMI – PROJECTES ARQUITECTÒNICS A LA XINA 

 

L’exalumne del Col·legi Sant Josep, BIEL SUSANNA VILADOT que recentment ha 

finalitzat Arquitectura, acaba de guanyar el 1r PREMI d’un concurs de projectes 

arquitectònics a la Xina (setembre 2014). ENHORABONA! 

 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2014/10/Biel-2.jpg


 

 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2014/10/Biel-1.jpg
http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2014/10/Biel-4.jpg


VÍCTOR GRANADOS LUQUE (exalumne del Col·legi) 

VOLA AMB LA UB 2015-2016 

 

Víctor Granados Luque, exalumne del Col·legi i estudiant del grau de Comunicació 

Audiovisual, ha estat el guanyador del concurs Carpeta UB 2015-2016 per la proposta Vola 

amb la UB. En aquesta novena edició del concurs, s’hi havien presentat 77 dissenys 

diferents, dels quals el jurat en va seleccionar nou, que s’han sotmès a votació de la 

comunitat universitària. Vola amb la UB s’ha proclamat guanyadora amb gairebé un 40 % 

dels vots totals rebuts. El disseny premiat s’ha endut 1.000 €. Moltes felicitats Víctor! 

 

 

http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/Victor-Granados-1.jpg
http://stjosep.com/escola2/wp-content/uploads/2015/04/Víctor-Granados-2.jpg


FRANCISCO MARTOS MENDIZABAL 

(alumne de 2n BATXILLERAT) DISTINCIÓ PAU 9.0 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

 

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. 

Enguany l’alumne Francisco Martos Mendizabal, matrícula d’honor 9.48, de 2n de Batxillerat 

del Col·legi Sant Josep ha estat en aquest grup d’estudiants. Els estudiants distingits 

recolliran el guardó en un acte que es celebrarà al Palau de Congressos de Catalunya,  

Barcelona el 28 de juliol. 

 



PROMOCIONS D’ETAPA – 16 Promoció de 2n BATXILLERAT 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

 

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 2014-2015 

Alumnes matriculats a 2n de Batxillerat:   65 

Alumnes aprovats de 2n de Batxillerat:   65 

Alumnes presentats a les PAU:    59  

Alumnes que aproven les PAU:    59 (100 %) 

Alumnes matriculats a la Universitat en 1a opció: 51 (85,3 %) 

NOTA MITJANA PAU (Fase General):   7,20 

NOTA MITJANA EXPEDIENT BATXILLERAT:  7,56 

NOTA MITJANA D’ACCÈS (Fase General):  7,42 

NOTA MITJANA D’ADMISSIÓ (Fase Específica): 9,80 

 

 



 

MATRÍCULES D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2014-2015 

Els alumnes MIREIA MAURICIO (10,00), MARIA DEL MAR VENTURA (10,00), 

ANNA ROSELL (9,86) i PACO MARTOS (9,48) han obtingut Matrícula d’Honor. 

 

 

 

MENCIONS D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2015-2015 

Els alumnes ALBA BARRERA (9,38), LAIA ESCALA (9,29), CLÀUDIA 

VALLVERDÚ (9,28), MARINA RIBES (9,24) i JÚLIA SERRANO (9,00) han obtingut 

Menció d’Honor. 

 

 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2014-2015 

 

El dia 12 de juny de 2015 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 16a 

Promoció “DETALLS DE FUTUR”, dirigit i confeccionat pel professor Jordi Font. 

 

 

 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2014-2015 

El dia 12 de juny de 2015 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. 

 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2014-2015 

 

 



PROMOCIONS D’ETAPA – 17a Promoció de 4t dESO 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2015 

 

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 2014-2015 

 

El dia 13 de juny de 2015 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 

17a Promoció “4UARTS AMUNT”, dirigit per les tutores de 4t d’ESO i confeccionat 

pel professor Jordi Font I en finalitzar l’acte, es va poder gaudir d’un grup de dansa 

format per nois i noies de 4t d’ESO, i unes peces musicals. I com a cloenda, tots els 

alumnes de la promoció van pujar a cantar i acomiadar-se a l’escenari. 

 

 

 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2014-2015 

El dia 13 de juny de 2015 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.  

 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2014-2015 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2014-2015 

 

 



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 2014-2015 

El dia 18 de juny de 2015 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 famílies van celebrar amb molta 

alegria la fi de curs i d’etapa, van poder gaudir d’un recull audiovisual d’aquesta etapa 

“RECORDS DE 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 i danses 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 2014-2015 

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 2014-2015 

El dia 12 de juny de 2015 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 “OBRIM PORTES AL FUTUR”, 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 i dels 

balls de la Tuna! 

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2014-2015 

El dia 12 de juny de 2015 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 2014-2015 

 

 



 


