
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTA 0 

Cuina i Menjador 

(projecció audiovisual) 

 

PLANTA 1 

Pati d’Educació Infantil 

Vestíbul (“Leonardo Da Vinci”) 

Aula de psicomotricitat -dinàmica 

Aula polivalent  

(d’11 a 12h – dinàmica d’anglès) 

(de 12 a 13h. – audiovisual d’extraescolars) 

Aules de P2A, P3A i P3B 

Aules de P2B (dinàmica de xinès) 

 

PLANTA 2 

Aules de P4 i P5 

Aula de R.T.A. 

Sala de professors 

Aula psicologia i logopèdia 

(dinàmica R.T.A.) 



Vestíbul (“LEONARDO DA VINCI”) 

Leonardo da Vinci va ser una persona molt avançada en el seu temps, tot un geni! 

 

Naturista, científic, pensador, pintor, escultor, matemàtic… Les seves idees i invents 

ens han influenciat i formen part de la nostra vida. Part de la nostra vida és el col·legi, 

la nostra segona casa, on hi passem moltes hores amb els companys i els mestres; 

engeguem un llarg viatge ple de coneixements i sorpreses. 

Aquí som persones imaginatives i creatives; a través de l’observació i la curiositat 

aprenem noves coses i creixem. Som persones artístiques i musicals i expressem els 

nostres sentiments i emocions a través de l’art, la psicomotricitat i la música. 

Somiem amb un món millor i viatgem a altres indrets a través dels “Projectes” que 

treballem a l’aula. Som matemàtics, inventors i científics. Gaudim d’allò més en les 

activitats cooperatives, d’experimentació i de noves tecnologies. 

Basant-nos en totes 

aquestes idees de 

Leonardo da Vinci, volem 

crear una escola “viva” on 

cada dia els nostres 

infants es mostrin tal i 

com són, tinguin l’oportu-

nitat de desenvolupar les 

seves habilitats, siguin 

feliços i creixin a nivell 

personal. 

Gaudim, juguem, creem, 

experimentem, manipu-

lem, pensem, opinem, 

pintem, ballem, obser-

vem… T’apuntes al viatge?  



 

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 educació infantil, educació primària, educació secundària 

i batxillerat, amb un total d’uns 1200 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. 

 

 

 

 

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 

 


