
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTA 0, ZONA A 

Bar alumnes 3r d’ESO PRO VIATGE   

Espectacle Portes Obertes 

Classes de 1r d’Educació Primària 

Gimnàs, pista poliesportiva interior 

Pati d’Educació Primària 

 

PLANTA 0, ZONA C 

Pista poliesportiva exterior coberta 

Pati d’ESO i de Batxillerat 

Taller de tecnologia 

Classes de 4t d’ESO A-C 

Sala d’estudi 

 

PLANTA 1, ZONA A 

Exposicions de tallers i treballs d’Educació Primària 

Classes de 2n i 3r d’Educació Primària 

Aula de Primària (Smartcity) 

 

PLANTA 1, ZONA B 

Despatxos de direcció, secretaria, patronat i administració 

Exposicions de tallers i treballs d’Educació Primària 

Despatxos de tutoria (Planetari) i reunions 

“El Futur a les nostres mans” 

Passadís d’Orles 

Sala d’actes (audiovisual d’activitats extraescolars) 

 

PLANTA 1, ZONA C 

Departament de Llengües 

Exposicions diverses 

Classes de 3r d’ESO i 4t d’ESO B 



PLANTA 2, ZONA A 

Exposicions de tallers i treballs d’Educació Primària 

Classes de 4t i 5è Primària (animals vertebrats i  

estudi de mercat de les Cooperatives) 

Aula de logopèdia 

PLANTA 2, ZONA B 

Exposicions de tallers i treballs d’Educació Primària 

Aula H: Sky school of english 

Departament de Psicologia 

Laboratori d’idiomes 

Aula d’informàtica 

Classes de 2n d’ESO (mural Projecte 2n d’ESO) 

Sala de professors i Biblioteca (exp. Joan Brossa) 

PLANTA 2, ZONA C 

Departament de Socials / Psicologia 

Classes de 1r B i 2n de Batxillerat 

Exposició de Treballs de Recerca 

PLANTA 3, ZONA A 

Cartellera de treballs de 6è de Primària i 1r d’ESO 

Classes de 6è de Primària i de 1r d’ESO 

Treballs de 6è de Primària i de 1r d’ESO 

Aules de desdoblaments... 

(A: exposició projecte donació sang; B: scape room) 

PLANTA 3, ZONA B 

Aula de dibuix, de música (robots), sala de vídeo i  

d’informàtica (treball amb scratch) 

Laboratori de física, química i biologia (pràctiques) 

PLANTA 3, ZONA C 

Classe de 1r de Batxillerat A 

Departament de Ciències 

Aules de desdoblaments 



Aules de desdoblaments 

 

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 

 


