
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional 

cristià amb una trajectòria centenària adherit al Secretariat de l’Escola Cristiana de 

Catalunya. Va ser fundat l’any 1905 per l’Orde dels Germans de Sant Gabriel i 

actualment és regit per la Fundació de Cultura i Promoció Social. Imparteix tots els 

nivells educatius compresos entre els 18 mesos i els 18 anys, per tant, tenim llar 

d’infants, educació primària, educació secundària i batxillerat, amb un total d’uns 

1225 alumnes procedents tant de poblacions de l’Alt Penedès, com de les 

comarques del Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia.  

El Col·legi Sant Josep té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les 

necessitats i a la realitat de cada alumne, amb una educació integral, plural i 

democràtica. El segell d’identitat del nostre professorat és la plena consciència de la 

nostra tasca a realitzar. Per això valorem i portem a terme un treball en equip, un 

treball amb responsabilitat, amb motivació, esforç i amb il·lusió. Entenem que donant 

el millor d’un mateix, rebem el millor dels altres. Pretenem que els nostres alumnes 

puguin arribar a aconseguir la màxima autonomia possible, tant en l’aspecte 

personal com acadèmic. 

 

 
 



Projecte de QUALITAT ISO 9001:2015 

El Col·legi Sant Josep ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la 

voluntat de millorar constantment, per tal d’afrontar els nous reptes amb òptimes 

garanties. És per això que estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte de 

Qualitat per aconseguir la certificació ISO 9001:2015 i a partir d’aquí continuar el 

camí cap a l’Excel·lència. 

 

Col·legi CARDIOPROTEGIT (DEA) 

El Col·legi Sant Josep és pioner en formació del professorat en 

suport vital i ús de desfibril·lador DEA. Tot el professorat coneix les 

pràctiques bàsiques de ressucitació cardiopulmonar amb 

desfibril·lador extern automàtic i els protocols a seguir en cas 

d’haver d’assistir a qualsevol persona que es pugui trobar en una 

situació de parada cardio-respiratòria.  

 

Innovació Tecnologies TIC - TAC 

En un món global, on des de la infantesa s’entra en contacte directe amb tota classe 

de tecnologies d’una manera natural i autònoma, on els mitjans audiovisuals i les 

xarxes socials s’han convertit en una espècie de sistema educatiu paral·lel informal, 

des del Col·legi Sant Josep es continuarà lluitant per educar i ensenyar fent 

prevaldre la cultura del treball, l’esforç i l’interès per la feina ben feta. 

Es pretén que l’ensenyament-aprenentatge sigui significatiu amb tot l’ajut que calgui 

de les actuals i futures tecnologies per tal d’aconseguir aportar nous processos 

digitals integrats a la metodologia quotidiana de l’aula, per tal que l’alumnat es vegi 

més motivat i els continguts, contextualitzats, dinàmics i canviants, es vegin 

amplificats. 

Cal destacar que hi ha pissarres digitals interactives en totes les classes, es fa ús de 

tauletes digitals i Smart Table a l’aula amb programacions digitals personalitzades si 

s’escau, s’accedeix a les aules d’informàtica dedicades, s’utilitza el laboratori 

d’idiomes i es disposa d’una aula de disseny assistit per ordinador (CAD) amb 

impressora 3D. 



 

 

PROJECTE TRILINGÜE 

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines 

imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el 

projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima 

d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A l’Educació Primària 

s’ofereix l’activitat extraescolar de teatre amb anglès. A 1r i 2n d’ESO es realitza el concurs 

“Song Contest”. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre 

una segona llengua estrangera, el francès.  

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P3 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té 

la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes, es fa immersió en llengua 

anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del 

currículum, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, 

concursos, activitats extraescolars en anglès, etc. per accedir a la universitat amb la titulació 

de First Certificate o Advanced. 

Totes les classes de tots els nivells educatius disposen d’una hora d’anglès amb un auxiliar 

de conversa i sempre que es pot es fa desdoblament amb dos auxiliars en grups reduïts. 

Amb tot, l’anglès té una presència del 15% de les hores lectives a l’Educació Infantil, 

l’Educació Secundària i Batxillerat, i un 25% a l’Educació Primària. A partir de 6è de Primària 

fins a 2n de Batxillerat es participa en el concurs “The Fonix”.  

 

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 el mètode Phonix , 

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. 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, 5è i com a novetat el curs 2016-17 també 

introduirem aquesta iniciativa a 6è de Primària. 

En el marc de l’ESO, ens centrem en afavorir el treball, la disciplina i la constància. Emprem 

una metodologia participativa a partir de l’hora setmanal d’speaking per poder consolidar 

millor els continguts i potenciar la part de comunicació oral, 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’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.  

 

De P3 a P5 d’Educació Infantil (mètode Phonix):  

2h. de “Learning about myself” i 1h. d’English Language 

De 1r a 3r d’Educació Primària:  

3h. de “Science” i 3h. d’English Language 

De 4t a 6è d’Educació Primària:  

3h. de “Science” i 3h. d’English Language amb desdoblament (2 professors) 

A 1r i 3r d’ESO: 

 1h. d’Speaking i 4h. d’English Language amb grups flexibles 

A 2n i 4t d’ESO: 

 1h. d’Speaking i 3h. d’English Language amb grups flexibles 

A 1r de Batxillerat: 

 1h. d’Speaking i 3h. d’English Language 

A 2n de Batxillerat: 

 1h. d’Speaking i 2h. d’English Language 



THE FONIX 2016 – CONCURS D’ANGLÈS 

COL·LEGI SANT JOSEP 2014-2016 

Enguany el Col·legi Sant Josep ha continuat amb la participació al certamen literari en 

anglès anomenat THE FONIX. THE FONIX edició 2016 és el 9è 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 of Primary, 1st, 2nd, 3rd and 4th of Secondary, and the 

whole Batxillerat in our school have participated in the "9th English Competition for 

Catalan Schools", the local stage competition of THE FONIX 2016. We have to 

remember that the objective of the competition is to select a finalist from each of the 

first two stages, local and territorial, as well as the winners for the final round. At the 

local stage our students have demonstrated their knowledge and skills of writing 

tasks containing a variety of activities on vocabulary, reading and writing. 

We would like to congratulate all the participants for their great attitude and 

motivation to do the tasks and also for the very good results obtained. The finalist 



students chosen from each grade of the local stage will represent their school in the 

regional in the different capital cities (Barcelona, Tarragona, Lleida and Girona).  

The names of the winners from the regional stage of the competition will be 

published on 9th April. The winners at the local stage and the ones who will 

participate in the regional one will be: FOIX BARGALLÓ (5th Primary), CHANTAL 

SORO (6th Primary), EUGENI PUIGIBET (1st ESO), JÚLIA GIRÓ (2nd ESO), CARLA 

MIRALLES (3rd ESO), SÍLVIA VALLS (4th ESO), ALBA GARCÍA (1st BATX) i PAU 

LÓPEZ (2nd BATX). 

 

THE FONIX 2016:  WE ARE IN THE FINAL! 

Foix Bargalló Calderon from 5th Primary won the regional stage of the Fonix 2016 and 

last Saturday 17th of April participated in the Final Stage. 

 

THE FONIX 2016: CEREMONY 

Foix Bargalló Calderon from 5th Primary has been our finalist and took part in the 

ceremony with her parents and a member of the school. It was a very interesting 

celebration in which Foix could share with the other participants any feelings about all 

the time they had been in the different stages. After the ceremony all the participants 

and their relatives were offered a snack in the gardens of the University and they 

could be taken photographs with the TV presenter of Info 3, Jordi Gil and also with 

Mrs Gemma Ruiz (Minister of Education).  

 



 

We want to congratulate Foix for her personal success and all our students who have 

participated in this edition and encourage all them for the next year. 

 



AUXILIARS DE CONVERSA (ANGLÈS) 

COL·LEGI SANT JOSEP 2015-2016 

 

Testimonial of Danielle, Lizzie and Vincent  

Hello! We are Danielle (24), Lizzie (22) and Vincent (23) and we travelled here to Spain in order to 

begin the adventure of experiencing what it’s like to live and work in a different country. It was a 

daunting decision to make the move, but we have been warmly welcomed and greatly supported 

throughout the entire process. We are grateful that we made the decision to come to our little town of 

Sant Sadurni d’Anoia, because it has been a highly positive experience. 

We have enjoyed living with three different host families near to our school and in the beautiful Cava 

capital of the world. We have had wonderful families and it has been a fulfilling experience and a great 

way to learn about the Catalan culture.  

Coming from three different places, California, USA, Bristol, England and Boston, Massachusetts, has 

enabled us to teach the students about our different cultures, concerning our differing holiday 

celebrations, accents and vocabulary. Time here has passed quickly. We have been very fortunate to 

be placed in a wonderful school with a lovely tutor and have been able to gain new found friends in our 

fellow teachers. The three of us have been able to create lifelong memories together, while gaining 

valuable experiences along the way that we will carry with us into the next chapter of our lives. The 

experience has been both challenging and rewarding which has helped us to discover new aspects of 

life and most importantly ourselves.    

 



 

CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP 

 

Conveni IQS (Institut Químic de Sarrià) 

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’Institut Químic de Sarrià 

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 35 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, i els professors del Col·legi tenen l’opció de 

rebre assessorament per part de professors d’IQS. També es fomenta 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, que puguin 

fer ús de la biblioteca d’IQS i del seu servei de préstec i tinguin un tracte preferent en 

el procés d’admissió d’IQS. 

 

 

 



 

 

 

BEQUES - FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA 

La Mireia Mauricio i l’Anna Rosell 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. Aquestes dues alumnes estan entre les  millors notes 

d’accés de tot Catalunya. 

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! 

 



 

 

 

MARIONA LARA MIRALLES – BOJOS PER L’ECONOMIA 

La Fundació Catalunya - La Pedrera cada any organitza diferents programes 

destinats a joves del país amb ganes d'aprendre i experimentar nous coneixements. 

Un d'aquests cursos és l' anomenat Bojos per la Ciència. 

Enguany he pogut participar en una de les branques, Bojos per l'Economia. Després 

de sol·licitar l'admissió, vaig estar seleccionada per a formar part dels alumnes que 

configuraríem el grup del 2016. 

 

El curs ha durat 8 sessions, les quals tenien lloc cada dissabte durant els mesos de 

gener i febrer a la universitat Pompeu Fabra. A cadascuna d'aquestes classes 

tractàvem un àmbit diferent sobre diverses vessants de l'economia, així doncs, per a 

cada sessió teníem el plaer de comptar amb un ponent expert en el tema en qüestió. 

Alguns dels àmbits que hem estudiat han estat: les bombolles financeres, l'atur a 

l'economia espanyola, l'economia com a eina geoestratègica en les guerres, o la 

felicitat que ens pot arribar a proporcionar l'economia. 



 

El passat divendres 15 d'abril vàrem assistir a l'acte de colenda del programa, on 

l'exconseller Mas-Colell va fer-nos un petit tast d'una de les seves classes de post- 

grau universitari. 

 



 

 

 

 

MARTÍ TORRALLARDONA exalumne del Col·legi Sant Josep 

XV PREMI JAUME CIURANA D’ENOLOGIA 

 

Ha rebut el premi com a millor estudiant d'Enologia del curs 2014-15 i destinarà l'ajut 

econòmic de 3.000 euros a aprendre en un celler a l'Argentina, situat al peu dels 

Andes, que estudia diferents tipus de sòl i la influència del terroir (el sòl) en els vins, i 

a experimentar un nou vi a Catalunya, en una masia a Sant Jaume Sesoliveres, a 

Piera (l’Anoia). 

El premi, que porta el nom del gran enòleg català Jaume Ciurana, vol promoure els 

estudis d’Enologia i distingeix, cada any, el millor estudiant d’Enologia graduat en el 

curs anterior. 

Precisament Martí Torrallardona, en el II Simposi-Congrés Internacional de la 

Setmana del Cava que ha tingut lloc el passat octubre a Sant Sadurní d’Anoia, ha 

presentat un estudi sobre el consum de cava entre joves universitaris. 



 

 

 

 

SERGI QUINTANA CARBÓ, IDOIA PINEDO PAINOUS I 

ANNA SABATER SABATÉ exalumnes del Col·legi Sant Josep 

(promoció 2009-2010) 

Han finalitzat amb èxit la carrera de MEDICINA 

 

Sergi Quintana Carbó, Idoia Pinedo Painous i Anna Sabater Sabaté són tres 

exalumnes de la promoció de 2010 del Col·legi Sant Josep que aquest curs 2015-16 

han finalitzat conjuntament la carrera de medicina. Enhorabona! 

 

 

 



 

 

 

 

NATÁLIA NOTÓ HIGELMO – X PREMIS UPF RECERCA 

La Natália Notó Higelmo que enguany està cursant el curs de 2n de Batxillerat 

al nostre Col·legi ha estat finalista en els X Premis UPF als millors treballs de 

recerca de Batxillerat en Enginyeria i Matemàtica aplicada, amb el treball que porta 

per títol “El Tap de Suro, de l’Arbre a l’Ampolla”. Moltes felicitats! 

 

Divendres 11 de març va tenir lloc l’Acte de lliurament del Premi UPF de Treball de 

Recerca en Enginyeria i Matemàtica Aplicada a l’Auditori del Campus Poblenou- 

UPF. En la convocatòria d’aquest any s’hi han presentat un total de 70 treballs de 

recerca d’estudiants de 2n de batxillerat de centres d’ensenyament secundari i 

d’aquests s’han seleccionat 10 treballs finalistes que han estat defensats el dia de 

l’acte de lliurament en una sessió pública. 



 

 
 

MAGDA ESCORSA PARERA 
(alumna de 2n BATXILLERAT) DISTINCIÓ PAU 9.0 2016 

 

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’alumna MAGDA ESCORSA PARERA, matrícula d’honor 10.0, de 2n de 

Batxillerat del Col·legi Sant Josep ha obtingut una qualificació de les proves d’accés 

a la universitat PAU (fase general) de 9.05, i per tant rebrà la Distinció de les PAU 

que atorga el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat.  

Enhorabona Magda! 



 

 

 

 

PROMOCIONS D’ETAPA – 17 Promoció de 2n BATXILLERAT 

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 2015-2016 

Alumnes matriculats a 2n de Batxillerat:   75 

Alumnes aprovats de 2n de Batxillerat:   75 (100%) 

Alumnes presentats a les PAU:    70  

Alumnes que aproven les PAU:    70 (100 %) 

Alumnes matriculats a la Universitat en 1a opció:  

NOTA MITJANA PAU (Fase General):   7,10 

NOTA MITJANA EXPEDIENT BATXILLERAT:  8,01 

NOTA MITJANA D’ACCÈS (Fase General):  7,65 

NOTA MITJANA D’ADMISSIÓ (Fase Específica):  

 

 



MATRÍCULES D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2015-2016 

Els alumnes Magda Escorsa (10.0), Òscar Lafuente (10.0), Mariona 

Lara (10.0) i Nil Lujan (9,91) han obtingut Matrícula d’Honor. 

 

 

 

MENCIONS D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2015-2016 

Els alumnes Natália Notó (9,86), Clàudia Casanovas (9,81), Pau 

López (9,76), Anna Santacana (9,72), Alba Uberni (9,72), Judit 

Espinar (9,52), Jordi-Joan Ventura (9,48), Helena Simon (9,43), 

Begoña Lafuente (9,38), Sònia Lobato (9,38), Lídia Ocaña (9,33), 

Montserrat Jiménez (9,29), Gerard Llurba (9,19), Marta Roig (9,14), 

Laura Rojas (9,09), Laura Delgado (8,05), Júlia Gumà (9,05), 

Alejandro Fernández (9,01), i Josep Oliver (9,00) han obtingut Menció 

d’Honor. 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2015-2016 

 

El dia 17 de juny de 2016 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 75 

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 17a 

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

 

 

 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2015-2016 

El dia 17 de juny de 2016 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 2015-2016 

 

 



 

 

 

PROMOCIONS D’ETAPA – 18a Promoció de 4t dESO 

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 2015-2016 

 

El dia 18 de juny de 2016 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 

18a Promoció “La Nostra Història”, 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. 
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PROMOCIONS D’ETAPA – 6è d’Educació Primària 

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 2015-2016 

El dia 16 de juny de 2016 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 “LA 

MEVA PRIMÀRIA”, dirigit per les tutores de cicle superior 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.  

 



FI DE CURS – 6è d’Educació Primària 2015-2016 

 



 

 

 

 

PROMOCIONS D’ETAPA – Elefants P5 Ed. Infantil 

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 2015-2016 

El dia 10 de juny de 2016 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 “TEMPS DE REVETLLA”, 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.  

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2015-2016 

El dia 10 de juny de 2016 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 2015-2016 

 

 



 

CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP 

 

Present a les XARXES SOCIALS 

WWW.STJOSEP.COM 

 

TWITTER: @santjosepFCPS 

FACEBOOK: santjosepsantsadurni 

YOUTUBE 

 

http://www.stjosep.com/


 

 

 

PER QUÈ NOSALTRES? 

Nivells educatius entre 18 mesos i 18 anys. 

Professorat amb experiència contrastada. 

Projecte sòlid en valors, amb trajectòria centenària [1905-2016]. 

Entre el 95-100% d’aprovats a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i a les proves PAU. 

Col·legi concertat fins a l’ESO i privat en el Batxillerat adherit a la FECC. 

Oferim contracte de compromís educatiu i projecte de Qualitat ISO 9001:2015. 

Col·legi Cardioprotegit (DEA). Innovació en tecnologies TIC-TAC. 

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies. 

Atenció diversitat i ritmes de treball amb grups reduïts, flexibles i desdoblaments. 

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.  

Projecte trilingüe (català, castellà, anglès i introducció al francès a l’ESO). 

Auxiliars nadius de conversa en anglès des de P3 fins a 2n de Batxillerat (hora setmanal). 

Conveni amb l’IQS, amb caràcter d’escola vinculada. 

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 

Servei de menjador amb cuina pròpia (800 menús diaris). 

Servei d’acollida matí (7.45h-9h) i tarda (17h-19.15h). 

Servei de venda de llibres escolars, roba esportiva, sala d’estudi i biblioteca. 

Servei de transport escolar (Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia). 

Activitats extraescolars esportives, teatre, dansa, aprenem a estudiar, ioga... 

Escola d’Hoquei i escola d’Idiomes. Esplai en anglès al juliol i estades internacionals. 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

c/ Germans Sant Gabriel, 2  

08770 Sant Sadurní d’Anoia 

Tel. 93 818 34 10 

Web: www.stjosep.com 

Correu: fcps@stjosep.com 

Twitter: @santjosepFCPS 

Facebook: santjosepsantsadurni 

 

 

 

 

 


