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EDITORIAL
Apreciades Famílies,
Ja acaba de començar un nou curs que ben segur estarà ple de nous reptes i de
noves situacions dignes de ser viscudes intensament per a tots els estaments
implicats, sobretot pels alumnes.
Com cada any s’ha aprofitat la parada escolar per fer una sèrie de reparacions i
operacions de manteniment d’instal·lacions, necessàries per a la bona marxa del
Col·legi i també d’obres de millora. Les més importants han estat les relacionades
amb l’actualització i modernització de les instal·lacions i els materials de l’Ed.
Infantil per a poder avançar amb el seu projecte educatiu pioner a la zona. També
s’ha continuat instal·lant aparells d’aire condicionat a l’ESO i Batxillerat.
Aquest nou curs continuarem amb les innovacions dels darrers anys i, sense perdre
de vista els objectius curriculars, eixamplarem aquesta (a base d’innovacions)
educatives que han d’afavorir que els alumnes guanyin en autonomia i sobretot
motivació.
A l’Ed. Infantil es continuarà amb tot el Projecte engegat fa dos anys: Anglès, Xinès,
Robòtica, Desdoblaments, etc.
A partir d’aquest curs 2019-20, la Llar d’Infants acollirà els nens des dels 12
mesos (P1 i P2) amb horaris flexibles i calendari adaptat. Els alumnes de fora de
la Vila disposaran de bonificacions en el transport escolar i amb un sistema de
subjectament al seient de l’autocar totalment innovador a Europa.
A l’Ed. Primària, es farà robòtica a tots els nivells i es farà més experimentació en la
matèria de Sciences i altres projectes menors, tot potenciant el treball cooperatiu.
Les colònies del cicle superior es faran en anglès i es potenciarà el treball per
projectes dins de cada assignatura.
A l’ESO, es continuarà el Project intercurricular en Anglès a 1r i 2n curs. A 3r
curs s’iniciarà el projecte de “Servei Comunitari“. Als cursos on hi ha la matèria
de Naturals, es continuarà amb continguts del sistema “Science Bits“ que permet
tractar els temes de forma més activa, utilitzant tecnologies digitals i innovadores
i també amb continguts en anglès. A quart d’ESO els alumnes que vulguin podran
escollir com optativa el francès. A primer d’ESO i segon d’ESO els alumnes podran
escollir entre fer francès o alemany.
Al BATXILLERAT s’introdueix la Modalitat Artística. Així doncs, a partir d’aquest
curs, s’ofereixen totes les modalitats : Ciències i Tecnologia, Humanístic i Social, i
Artístic.
També es continua amb la figura de Coordinadora d’Innovació de tot el centre que
lliga el projecte global de centre i forma i assessora tots els professors, des de P1
fins a 2n de BAT.
També continuarem aprofundint tots els aspectes relacionats amb el domini de la
llengua anglesa: formació d’equips de professors, augment d’hores de dedicació a
la llengua anglesa, àrees curriculars en anglès, conversa amb “auxiliars” natius,
programes especials (Phonix), activitats extraescolars específiques, activitats
escolars i concursos en anglès, etc. Aquest curs el conjunt dels nostres alumnes

rebran globalment un 340% més d’hores d’Anglès del que exigeix el currículum
oficial a Catalunya.
És una xifra a tenir molt en compte. Aquest percentatge és només curricular, a més a
més es faran 37 hores setmanals d’Anglès Extraescolar. Per cert, tots els alumnes
presentats a les proves del First Certificate de Cambridge o del Oxford Test of English
(OTE ) han aprovat.
Ja sabeu que el Col·legi està autoritzat per la Universitat d’Oxford a ser Centre
Examinador dels nivells oficials d’Anglès reconeguts en el Marc europeu comú de
referència per a les llengües (MECR). D’entrada el B1 i B2. Des de finals del 2018 som
centre examinador oficial del Oxford Test of English (OTE )
El Col·legi continua amb la seva línia de servei, fermesa, coherència i compromís. I
aquests són els valors que cada dia posaran en pràctica 80 professors(res) que són
el veritable motor del centre i són plenament conscients que han de donar el millor
de si mateixos i buscar al màxim la qualitat del seu treball. Continuem sent un centre
d’ensenyament de referència a les comarques d’influència: Alt Penedès, Anoia, Baix
Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Així ho avalen els resultats acadèmics obtinguts
a tots els nivells i sobretot a les Proves d’Accés a la Universitat i les Avaluacions de
Competències realitzades per la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i 4t d’ESO.
També ho avalen els indicadors dels standards de qualitat de la NORMA ISO 9001,
procés en el qual estem immersos des del 2010-11.
Cada any m’agrada recordar-vos que el Col·legi no només “ensenya ”, també “educa”
persones. Tal com diu l’escriptor britànic John Ruskin, “educar a un jove no és fer-li
aprendre quelcom que no sap, és fer d’ell algú que no existia”. La formació dels fills
és un tema polièdric en el que hi intervenen molts factors, però sobretot el factor més
important és el familiar. Heu de pensar i creure de debò que les famílies heu d’estar
“al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres només podem col·laborar
estretament. La formació dels fills sempre ha estat un tema complicat, però també
és veritat que amb sentit comú i molta paciència quasi bé tothom se n’ha sortit prou
bé. Si no hi ha formació, no hi ha futur. La formació és la força de l’ascensor social.
D’altra banda, dir-vos també que som ben conscients del recolzament que ens doneu.
Aquest curs 2019-20 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per a ocupar
96 vacants. Permeteu-me que en nom del Patronat de la Fundació, de la Direcció,
del Consell Escolar, del Claustre i del Personal d’Administració i Serveis us doni
les gràcies a totes les famílies que heu dipositat la vostra confiança un any més en
nosaltres, sobretot a les famílies d’aquests 96 alumnes nous, que ens han escollit per
primera vegada. Sense la vostra confiança i el vostre recolzament no podríem fer el
que fem ni obtenir els resultats que obtenim.
Desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofitament
i bons rendiments acadèmics i personals, que ens
permetin créixer com a persones i al mateix temps
anar construint una societat cada vegada més forta
en valors, més cohesionada, més lliure... i per tant
més rica i amb més bones perspectives de futur.

JOAN AMAT MARQUÈS
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PROVA D’AVALUACIÓ DE QUART D’ESO
Competència lingüística: Llengua Catalana
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ESTADÍSTICA 4t d’ESO (Curs 2018 - 2019)
Alumnes matriculats a 4t d’ESO: 88

Alumnes que van a CFGM: 29 (33’0 % )

Alumnes que promocionen l’ESO:
68 (Ord.) + 20 (Extraord.) (100 %)

Alumnes que van a fer Batxillerat a fora: 4 (4’5 %)

Alumnes repetidors o FPB: 0

Alumnes que van a fer Batxillerat al St. Josep: 55 (62’5 %)
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ESTADÍSTICA 2n BATXILLERAT (Curs 2018- 2019)
Alumnes matriculats a 2n de BATX: 70

Alumnes aprovats de 2n de BATX: 62 (Ordinària) / 8 (Extraordinària)

Alumnes presentats a les PAAU (juny): 60

Alumnes aprovats a les PAAU (juny): 59

Alumnes matriculats a la universitat: 59

Matriculats a la universitat en 1a opció: 50 ( 84’74%)

Nota mitjana PAAU (fase general): 6,96
Mitjana expedient de batxillerat: 8,16 (21 alumnes amb més de 9’0)
Nota mitjana per accedir a la universitat sense tenir en compte la fase específica : 7’68
Nota mitjana per accedir a la universitat tenint en compte la fase específica: 9’93 (nota d’admissió)

Orles de 2n de Batxillerat - 20a Promoció
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ORGANIGRAMA I PROFESSORAT
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ÀMBITS PSICOPEDAGÒGICS 2019-2020
Per dur a terme aquest servei, el Departament d’Orientació Psicopedagògica estableix tres àmbits
d’actuació:
ÀMBIT PSICOPEDAGÒGIC i d’ORIENTACIÓ: amb el treball de suport a l’aula, el reforçament dels processos
d’aprenentatge i l’exploració i diagnosi de les mancances i/o dificultats que presenten els alumnes en les
diferents etapes del cicle escolar. Atenció a la diversitat. Adaptacions curriculars individualitzades.
ROSA Ma. ESTEVE, MONTSE URGELL i ANNA BORJA.
ÀMBIT LOGOPÈDIC: amb el treball d’exploració, diagnosi i tractament amb els alumnes que presenten
dificultats en la seva parla, pronuncia o alteracions en l’aparell fonedor.
MONTSE FIGUERAS, ANNA ALEMANY i CÈLIA COLOMÉ.

EDUCACIÓ INFANTIL

Alcántara González, Yolanda (Suport)
Amposta Estruch, Teresa (Tut. P5 B)
Aranda Maldonado, Montse (Prof. Música)
Guilera Montserrat, Mònica (Tut. P4 B)
Han Liang (Prof. Xinès)
Llaquet Isart, Montse (Prof. Anglès)
Martín Martínez, Gemma (Prof. R T A i Anglès)
Mir Guxems, Salvador (Prof. Ed. Física)
Orensanz Muniente, Rosa Mª (Tut. P5 A)
Postigo Rovira, Maria (Tut. P1)
Raventós Carcasona, Montse (Tut. P3 A)
Rebordosa Avión, Dolors (Tut. P2)
Ribé Segura, Olga (Tut. P3 B)
Robles Centellas, Araceli (Prof. Psicomotricitat i Suport)
Roca Papaseit, Pilar (Prof. Suport)
Ros Giralt, Francesca (Prof. Música)
Rosal Serra, Aina (Tut. P4 A)
Robles Esteve, Maria (Suport)
Torres González, Núria (Suport)
Coordinadora Educació Infantil: Mònica Guilera Montserrat
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EQUIP DOCENT
Alemany Ruiz, Anna (Tut. 1r A)
Bargalló Tena, Montserrat (Prof. Castellà, Socials,
Religió i Català)
Carbó Sardà, Laura (Tut. 3r C)
Cardús Romeu, Jordina (Prof. Anglès)
Colomé Jiménez, Cèlia (Prof. Anglès i “Science”)
Compte Gran, Yvonne (Tut. 6è C)
Cruces Galindo, Ma. José (Tut. 1r C)
Cuscó Valls, Marta (Prof. Anglès)
Escolà Cases, Núria (Tut. 2n C)
Esteve Escofet, Àlex (Prof. Ed. Física)
Forns Varias, Concep (Tut. 6è A)
Grases Simon, Joan (Prof. R T A)
Guasch Sanabra, Marta (Tut. 5è A)
Gumà Sànchez, Mercè (Tut. 4t A)
Han Liang (Prof. Xinès)
Julià Vallès, Assumpció (Tut. 5è B)
Llaquet Isart, Montse (Prof. Anglès)
Martín Martínez, Gemma (Prof. R T A)
Martínez Pinent, Montserrat (Tut. 3r B)
Masagué Florit, Laura (Tut. 2n A)
Mir Guxems, Salvador (Prof. Ed. física)
Miró Galindo, Imma (Tut. 2n B)
Navarret Doménech, Imma (R T A)
Pérez Galceran, Marta (Tut. 3r A)
Pérez Gallego, Ma. José (Tut. 5è C)
Plazas Torné, Núria (Tut. 5è B)
Roca Papaseit, Pilar (Prof. Suport)
Ros Giralt, Francesca (Prof. Suport)
Ros Tarafa, Núria (Prof. Suport)
Sabaté Coca, Maria (Tut. 4t C)
Salvador Alanyà, Laura (Prof. Música)
Santís Martí, Laia (Prof. Science)
Segura Pujadas, Montserrat (Prof. Suport,
Religió i Socials)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. Física)
Solé Grabalosa, Marta (Tut. 1r B)
Suàrez Moreno, Elisabeth (Tut. 4t B)
Urgell Domènech, Montserrat (Prof. R T A)
Vila Luís, Maribel (Prof. R T A, Religió i Suport)

ALUMNES

Els alumnes de primer de primària han estudiat la història de la vinya a
través de la creació de la seva pròpia fil·loxera (en anglès!).

Our fifth graders love Science!

El pati, un espai de joc i d’aprenentatge.

Coordinadora Cicle Inicial: Laura Masagué Florit
Coordinadora Cicle Mitjà: Mercè Gumà Sánchez
Coordinadora Cicle Superior: Assumpció Julià Vallès
Alumnes fent un dibuix al natural de les vinyes que envolten la nostra escola.
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EQUIP DOCENT
Aranda Maldonado, Montse (Tut. 1r C i Prof. Música i Project)
Bermejo Gregorio, Jordi (Prof. Català i Castellà)
Borja Casas, Anna (Tut. 4t C i Prof. Socials i Religió)
Carbó Casanellas, Marta (Tut. 1r A i Prof. Socials i Art)
Cardús Romeu, Jordina (Prof. Anglès i Community Service)
Contreras Casals, Montse (Tut. 2n C, Prof. Anglès i Project)
Córdoba Garrido, Alba (Prof. Català, Socials i Community Service)
Cuscó Valls, Marta (Prof. Educació Visual i Plàstica i Socials)
Del Fresno Solé, Inés (Tut. 3r A, Prof. C. Naturals, Física i Química, Biologia i Project)
Eroles Ollé, Joan (Prof. Economia i Matemàtiques)
Esteve Escofet, Àlex (Prof. Educació Física)
Figueras Oliver, Montse (Tut. 2n B i Prof. Català i Socials)
Font Olivella, Carmina (Prof. Educació Visual i Plàstica)
Grases Simón, Joan (Prof. Tecnologia)
Guiu Colom, Mercè (Prof. Castellà i Francès)
Hellín Aguilar, Maria (Tut. 4t A i Prof. Castellà)
Jansana Puerta, Joan (Prof. Tecnologia i Informàtica)
Llopart Noya, Imma (Prof. Física i Química)
Llopart Ventura, Anna (Prof. Física i Química i Project )
Lucas Laderas, Guillermo (Prof. Ciències Naturals, laboratori i Community Service)
Martínez Tortajada, Sònia (Tut. 2n A, Prof. Castellà, Alemany i Project)
Navarret Domènech, Imma (Prof. Matemàtiques i Informàtica)
Niubò Bonsom, Helena (Prof. Castellà i Francès)
Pinedo Painous, Nerea (Tut. 3r C, Prof. Matemàtiques i Community Service)
Ràfols De Pasqual, Laia (Prof. Matemàtiques i Tecnologia)
Sáez Martínez, Francesca (Prof. Anglès, Castellà i Project)
Sánchez Camps, Mercè (Prof. Català)
Segarra Torné, Adrià (Prof. Català)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. Física i Màquina humana)
Urgell Domènech, Montse (Prof. Religió i Música)
Valldeperas Prats, Pol (Tut. 4t B i Prof. Socials)
Varias Ribot, Assumpta (Tut. 3r B i Prof. Català)
Verge Gabaldà, Josep (Prof. C. Naturals, Biologia, Física i Química i Laboratori)
Vicini Ochoteco, Alessia (Tut. 1r B, Prof. Anglès i Project)
Coordinadora 1r i 2n ESO: Montse Aranda Maldonado
Coordinadora 3r i 4t ESO: Assumpta Varias Ribot

L’Andrea i l’Albert, estudiants de 4t ESO.

L’alumnat de 3r d’ESO fan campanya per aconseguir una
escola més verda.

ALUMNES

Inici de l’etapa d’ESO
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BATXILLERAT

Amat Marquès, Joan (Prof. Biologia)
Bermejo Gregorio, Jordi (Prof. Llengua i Literatura Catalanes)
Borja Casas, Anna (Prof. Filosofia i Història de la Filosofia )
Carbó Casanellas, Marta (Prof. Història de l’Art i Fonaments de les Arts)
Cardús Romeu, Jordina (Tut. 1r B i Prof. Anglès)
Cuscó Valls, Marta (Prof. Cultura Audiovisual)
Del Fresno Solé, Inés (Prof. Matemàtiques)
Eroles Ollé, Joan (Prof. Organització d’Empresa)
Font Cardús, Jordi (Prof. Tecnologia industrial)
Font Olivella, Carmina (Prof. Dibuix tècnic)
Hellín Aguilar, Maria (Prof. Llatí i Llengua i Literatura Castellanes)
Julià Casanovas, Núria (Prof. Matemàtiques)
Llopart Noya, Imma (Tut. 2n B, Prof. Física i Matemàtiques)
Llopart Ventura, Anna (Prof. Química)
Lucas Laderas, Guillermo (Tut. 1r A i Prof. Biologia, Matemàtiques i Ciències del món contemporani)
Martínez Tortajada, Sònia (Prof. Speaking)
Niubò Bonsom, Helena (Tut. 2n C i Prof. Llengua i Literatura Castellanes)
Pallarès Riba, Mercè (Tut. 2n A i Prof. Anglès)
Pinedo Painous, Nerea (Prof. Matemàtiques)
Poveda Ruano, Julià (Prof. Literatura Catalana)
Segarra Torné, Adrià (Prof. Filosofia)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. física)
Valldeperas Prats, Pol (Prof. Història del Món, Geografia i Història)
Varias Ribot, Assumpta (Prof. Llengua i literatura Catalanes)
Verge Gabaldà, Josep (Prof. Ciències del Món Contemporani i Laboratori)
Coordinadora Batxillerat: Mercè Pallarès Riba
Coordinadora Innovació: Sònia Martinez Tortajada

Alumnes de 1r de Batxillerat A

Alumnes de 2n de Batxillerat C el primer dia de curs.

COL.LEGI SANT JOSEP

NOVETATS A...
EDUCACIÓ INFANTIL

11

Els nens i nenes d’Educació Infantil aprenem a través del Treball cooperatiu i per Projectes,
potenciant el pensament crític i creatiu a través de diferents materials i ambients

Desenvolupem les Capacitats

La fita educativa durant l’etapa de l’Educació Infantil
és el desenvolupament de les Capacitats, que són
unes habilitats globals que inclouen tots els aspectes
de la persona (socials, afectius, motrius, cognitius i
comunicatius).
Per tal d’aprendre a ser i actuar de forma cada
vegada més autònoma, al Col·legi Sant Josep tenim
uns espais i materials adaptats per a facilitar que
els infants adquireixin mica en mica hàbits bàsics
d’autonomia en les accions del dia a dia, per actuar
amb més seguretat i eficàcia. Per aquest motiu
reforcem l’adquisició de rutines positives (saludar i
acomiadar-se, reconèixer el seu penjador, endreçar
el material, adonar-se si van bruts, compartir les
joguines, rentar-se les mans, començar a cordarse i descordar-se els botons, posar-se la jaqueta,
demanar perdó, saber esperar, etc.).

Pel que fa a la capacitat d’aprendre a pensar i
a comunicar, al llarg de l’etapa de l’Educació
Infantil vetllem per a que els alumnes adquireixin
vocabulari, reconeguin el nom dels companys,
sàpiguen expressar les seves necessitats,
comencin a posar noms a algunes emocions,
imitin els sons dels animals, entenguin contes,
cantin cançons...
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A l’etapa d’Educació Infantil els infants
també treballen la capacitat d’aprendre a
descobrir i tenir iniciativa, per això observem
l’entorn immediat amb curiositat i respecte.
Posteriorment, comencem a participar
gradualment de les activitats socials i culturals.
També cal aprendre a afrontar petites situacions
de la vida quotidiana amb iniciativa i respecte
així com aprendre a identificar perills i actuar en
conseqüència.

Una altra capacitat és la d’aprendre a
conviure i habitar el món, a Educació Infantil
descobrim l’entorn a través de l’observació
del temps, la identificació dels aliments i les
festes populars, desenvolupar la capacitat de
situar-se en l’espai-temps, reconèixer formes
geomètriques, etc. Amb aquest objectiu,
l’aprenentatge basat en projectes ens és una
eina molt útil per a globalitzar tots aquests
aprenentatges d’una forma significativa.

Equip docent
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Nous espais

Enguany, a Educació Infantil, estrenem nou
material i nous espais. El Col·legi aposta per la
contínua millora de les seves instal·lacions per
seguir avançant en el seu innovador projecte
educatiu.
Ja en el curs 18-19 es van renovar les classes
de P2 i P3. Aquest curs 19-20, seguim amb les
novetats. S’han reformat les classes de P1,
P4 i P5. El pati s’ha convertit en un lloc més
d’aprenentatge amb la incorporació d’un hort,
d’un sorral i de diferents espais habilitats pels
més petits.

Els nous noms

El canvi del nom de les classes a Educació
Infantil ha estat una altra de les innovacions
aquest curs 19-20. Aquells que portem tota
la vida al Col·legi identificàvem les classes de
P2 fins a P5 amb el nom d’uns animals molt
entranyables. Ara, hem deixat enrere els
cargols i els elefants i hem donat la benvinguda
als pollets (P1), conillets (P2), tortugues (P3),
dofins (P4) i lleons (P5).
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COM TREBALLEM A EDUCACIÓ INFANTIL?

Aprenem
Practiquem els traços a través dels recursos tecnològics aplicats
(RTA) per poder aprendre a escriure els nombres i les lletres de
forma segura.
Abans però, hem fet un treball sistemàtic dels diferents traços
que dinamitzem en els diferents cursos d’Educació Infantil com a
treball previ de les habilitats que ajudaran els nostres alumnes a
adquirir el llenguatge verbal i numèric. Partim del treball corporal
i fusionem la creativitat i la grafomotricitat. Cada grafisme
s’introdueix primer de forma vivencial, a partir del moviment
del cos i la seva representació amb diferents plans i materials.
Després, es reforça el traç amb exercicis gràfics a partir d’activitats
del llenguatge plàstic sobre el paper i, com es veu en les imatges,
a través de les noves tecnologies.
S’enfoca el grafisme de forma lúdica i respectuosa amb el ritme
de cada infant.

Manipulem
Gaudim de les sessions de jocs matemàtics quan realitzem seriacions lògiques que consisteixen en
seguir un patró de repetició tenint en compte alguns criteris qualitatius i de posició. Cada cop, el nivell
de dificultat serà més gran i el repte pels nostres alumnes, major.
Per poder realitzar aquestes activitats utilitzem un nou material manipulable que també ens permetrà
realitzar figures geomètriques i seguir treballant les nostres habilitats cognitives
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COM TREBALLEM A EDUCACIÓ INFANTIL?

Juguem
Jugar és experimentar, descobrir, inventar, divertirse... i també aprendre. De jocs n’hi ha de molts tipus i
van augmentant la complexitat a mesura que l’infant va
creixent: el papus tat, els jocs sensoriomotors, els de
descoberta, jocs de construcció, el joc simbòlic... El joc
simbòlic és, per exemple, aquell en què la realitat es
converteix en ficció. En bona mesura, esdevé una eina
d’observació del món intern dels infants.llenguatge
verbal i numèric. Partim del treball corporal i fusionem la
creativitat i la grafomotricitat. Cada grafisme s’introdueix
primer de forma vivencial, a partir del moviment del cos
i la seva representació amb diferents plans i materials.
Després, es reforça el traç amb exercicis gràfics a partir
d’activitats del llenguatge plàstic sobre el paper i, com es
veu en les imatges, a través de les noves tecnologies.
S’enfoca el grafisme de forma lúdica i respectuosa amb el
ritme de cada infant.

Descobrim
Els infants observem, manipulem i experimentem per descobrir. Tenim tot un ventall de possibilitats
i la curiositat és el nostre motor: el tacte de nous materials, els sons, els colors i formes, les olors,
els sabors… Les mestres d’educació infantil planifiquen, organitzen i creen contextos i situacions
que faciliten el procés d’aprenentatge. El paper del docent en aquests espais és el d’intervenir sense interferir, per això els infants esdevenen els veritables protagonistes de la seva educació.

COL.LEGI SANT JOSEP

DATES A RECORDAR
Celebracions escolars
CASTANYADA: 31 d’octubre
SANTA CECÍLIA: 22 de novembre
FIRA DE NADAL: 14 de desembre
FESTA DE NADAL: 20 de desembre
CARNESTOLTES: 21 de Febrer
PORTES OBERTES: 15 de març
SANT JOSEP: 19 de març (tarda)
SANT JORDI: 23 d’abril
RENGLE: 12 de juny (tarda)

Dies no lectius
Festes de lliure elecció: 5 de desembre, 24 de febrer, 4 de maig
Festes de Nadal: 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
Setmana Santa: 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos)
Vacances d’estiu: a partir del 19 de juny

COM CONTACTAR
Secretaria: 93 818 34 10
Fax: 93 891 12 50
Educació infantil: 93 891 02 64
e-mail: fcps@stjosep.com

COLÒNIES I VIATGES
P5 – 6, 7 I 8 DE MAIG . LA MARINADA. CAMBRILS
1r i 2n PRIMÀRIA – 1, 2 I 3 DE JUNY. EL XALIÓ. SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR-GIRONA.
3r i 4t PRIMÀRIA – 15, 16 I 17 DE JUNY. CLAR DEL BOSC. BANYOLES.
5è PRIMÀRIA – 8, 9 I 10 DE JUNY. CASTELLNOU DE BAGES.
6è PRIMÀRIA – 8, 9 I 10 DE JUNY. MAS GORGOLL. PALAMÓS.
1r ESO – 3, 4 i 5 DE JUNY . L’HOSPITALET DE L’INFANT.
2n ESO – 3, 4 i 5 DE JUNY A OLIOLA (PONTS)
4t ESO – VIATGE CANTÀBRIA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL
1r BATXILLERAT – ESTADA ANGLATERRA DEL 29 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020.
ESCACS.
Professorat:
Consell Esportiu de l’Alt Penedès
PATINATGE ARTÍSTIC.
Professorat:
Júlia Gumà, Helena Simón,
Clara Simón i Judit Albà

Alumnes del col·legi aprenen xinès amb el professor Liang. És una oportunitat
per aprendre l’idioma amb més parlants natius del món.

ESCOLA D’HOQUEI.
Professorat:
Entrenadors d’Hoquei
DANSA.
Professorat:
Natàlia Ramírez
Consell Esportiu de l’Alt Penedès
TEATRE.
Professorat:
Marta Cuscó, Briana Mosquera,
Christopher Wynne i Jordi Bermejo.

L’extraescolar de teatre es basa en el joc i l’emoció per posar en marxa habilitats
molt diverses i potenciar les intel·ligències múltiples.

IOGA I EDUCACIÓ EMOCINAL.
Professorat:
Anna Gumà (Vainilla Slow Yoga) i
Pilar Pérez (Consell Esportiu de l’Alt Penedès)
APRENEM A ESTUDIAR.
Professora:
Concep Forns
GUITARRA.
Professorat:
Pina Pintado i Marta Llàcer

Enguany s’ofereix l’extraescolar d’educació musical – guitarra, activitat que està
tenint molt bona rebuda entre els alumnes.

ROBÒTICA.
Professorat:
Monitors de Robotix Penedès
XINÈS.
Professor:
Han Liang.
ANGLÈS.
Professorat:
Sky School Of English.
Teatre amb el Christopher, on l’anglès esdevé la llengua vehicular per estimular
l’expressió artística i fomentar l’espontaneïtat i la creativitat.

COL.LEGI SANT JOSEP
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En el primer número de la revista Lligams d’aquest curs 2019-2020, us presentem una nova secció anomenada LLIGAMS
PER SEMPRE. Aquesta part del butlletí serà una constant en cada número i estarà dedicada a l’alumnat del Col·legi. A
partir de les seves experiències, ens explicaran quina és la seva realitat acadèmica un cop han deixat les nostres aules.
Desitgem que les seves paraules resultin d’allò més enriquidores i serveixin de lligam entre els nostres alumnes d’ahir,
d’avui i de sempre.

Soc la Clàudia Gavaldà Vilomara, tinc 21 anys i
actualment estic cursant el quart curs del Grau
d’Educació Primària a la Universitat Autònoma de
Barcelona, especialitzant-me en llengua i literatura.
Sóc una amant dels infants i de la seva educació i a
part de dedicar una gran part de la meva vida a la
meva vocació, també sóc ballarina i una gran lectora.

Quin record guardes de l’escola?
Tinc un molt bon record de l’escola, des de mestres que hi
posaven tota la seva passió en el nostre ensenyament i feien
que les classes fossin molt interessants fins a hores i hores de
pati amb els amics.
Quina motivació et va portar a estudiar un grau d’ensenyament?
Des de ben petita, sempre he tingut una gran habilitat i
vocació cap als infants i em motiva guiar-los en el seu procés
d’aprenentatge de coneixements i valors per tal que en un futur
siguin persones crítiques i capaces d’assolir els seus propòsits.
Com veus que està evolucionant el món de l’educació avui dia?
Avui dia l’educació gira entorn de formar persones crítiques i a
dur a terme activitats que siguin significatives i funcionals per
als infants. Per aquest motiu, a moltes escoles, s’està fomentant
la realització de projectes atès que, és una metodologia
que permet als infants l’aprenentatge de nous continguts i
coneixements per tal de cercar respostes a preguntes que es
fan sobre el medi que els envolta.
Quin consell els donaries als alumnes de la nostra escola?
Considero molt important tenir recursos per tal de resoldre
dubtes i obtenir respostes a les preguntes que ens fem, és
per aquest motiu que el meu consell seria que tinguin la seva
pròpia “motxilla de recursos”, metafòricament parlant, la qual
la vagin omplint de recursos i estratègies que els poden ajudar
en el seu futur. A més a més, els animaria a llegir molt, atès que
la lectura és el recurs més ampli i valuós que tenim.
Quins canvis has trobat a la Universitat respecte el dia a dia
a l’escola?
La Universitat és molt diferent de l’escola, no hi ha un professortutor que et guiï al llarg de la carrera i obtenir informació o
resoldre dubtes és molt més complex perquè estem parlant
d’una gran xarxa d’informació que intenten donar resposta
a aproximadament 25.000 estudiants de grau. La quantitat
d’estudiants dins l’aula tampoc és comparable atès que la ràtio
d’una aula d’escola es pot arribar a triplicar i això dificulta la
relació propera entre mestre-alumne. El fet d’estudiar en un
lloc tan gran fa que l’organització i el funcionament del centre
sigui totalment diferent d’una escola de primària o secundària
i permet adquirir més responsabilitat i organització per tal
d’assolir l’objectiu que l’estudiant s’ha marcat.
Quina importància dones a l’anglès dins el món de l’educació?
Considero molt important fomentar la llengua anglesa a l’escola,
mitjançant un aprenentatge significatiu que motivi als infants
a obtenir uns coneixements fluids d’aquesta llengua que obre
tantes portes a escala internacional, valorant l’aprenentatge
de l’anglès com a llengua que ens permet relacionar-nos amb
gent d’arreu del món i enriquir-nos de noves cultures.
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Hola! Permeteu-me que em presenti: em dic Anna, i vaig néixer a Sant Sadurní d’Anoia l’any 2000. Sempre
he estudiat al Col·legi Sant Josep, hi he estat quinze anys. Actualment estic a segon d’Educació Infantil i
Educació Primària (en anglès!) a la Universitat Internacional de Catalunya. I aquest estiu he cursat la titulació
de monitor de lleure.
Quin record guardes de l’escola?
Un amb molt de caliu. Havent-hi estat tants anys,
per a mi l’escola és com una segona casa. Dins els
seus espais he crescut, tant a nivell personal com
professional. He après moltíssimes coses, i la major
part de les meves memòries de petita han tingut lloc
a l’escola. De la meva etapa aquí m’emporto una
motxilla plena de vivències, amistats i coneixement.
Quina motivació et va portar a estudiar un grau
d’ensenyament?
Des de petita m’havia interessat la professió de
mestre, suposo que perquè el meu pare ho és. A
mesura que anava creixent, veia que m’agradava
cada cop més, i abans de començar la carrera ja havia
tingut l’oportunitat d’estar amb nens i fer classes de
reforç. Sempre ho he tingut clar, vull treballar amb
infants, i veure’ls créixer. També penso que una bona
educació és la base de la societat, i que és la manera
d’incentivar un canvi en les generacions futures.
Com veus que està evolucionant el món de l’educació
avui en dia?
Cada cop es treballa més per projectes i competències
que per repetició de conceptes. Els projectes integren
diferents àrees del saber, les relacionen. El món
real té aquesta configuració, no està pas separat
per assignatures. Aquesta i altres metodologies que
recentment estan sent més utilitzades permeten que
cada nen i cada nena desenvolupi competències, les
quals es tradueixen en capacitats. L’educació no ha
de consistir en repetir uns continguts, sinó en ser
capaç d’entendre i relacionar informació, saber fer
(pràctica), i poder crear. Jo mateixa he vist com el
col·legi està incorporant diferents metodologies per
a que els alumnes aprenguin d’una manera més
significativa, propera a ells, i que això persisteixi en
el temps.

Quin consell els donaries als alumnes de la nostra
escola?
Els diria que aprofitessin totes les oportunitats
d’aprendre amb les que es trobin en el seu camí.
Estar obert a rebre i provar coses noves dona espai
a créixer sense limitacions. Que tancant portes per
incertesa, mandra o por, potser estan descartant
un futur increïble. La infància i l’adolescència són
les etapes on és més fàcil aprendre, per tant, és
important esforçar-se ara. Els fruits seran enormes,
i trobaran que amb les eines que tenen, els futurs
estudis i la vida en general seran més fàcils.
Quins canvis has trobat a la Universitat respecte el
dia a dia a l’escola?
El principal canvi és que la Universitat t’exigeix un
alt grau d’autonomia: no es tenen tutors, a algunes
classes som el doble d’alumnes dels que érem a
l’escola, i tu t’has de preocupar de fer la feina quan
toca, sense que se’t passin els treballs i exàmens.
Els professors compten amb que els estudiants fem
moltes hores de treball a casa, i si te les saltes potser
perds el fil de l’assignatura. També t’auto-exigeixes
més. En ser el teu àmbit preferit d’estudi, t’interessen
tots els aspectes i vols saber més, a l’hora, veus com
els companys s’esforcen per millorar.
Quina importància dones a l’anglès dins el món de
l’educació?
El fet de que estigui estudiant el grau d’educació
en anglès parla per sí sol. L’anglès és la llengua de
internet,del comerç i la que et permet comunicarte amb més persones. Al ser una llengua escollida
globalment, et dona accés a informació pràcticament
infinita i t’obre la porta a la realitat de moltes més
persones. Et permet parlar amb gent d’arreu
del món, aprenent i fent amistats. Cal aprofitar
tots aquests aspectes i per poder fer això, convé
ensenyar anglès a la infantesa. És la millor etapa per
aprendre idiomes; el cervell actua com una esponja i
l’aprenentatge serà natural i en profunditat.

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.
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