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EDITORIAL
Apreciades Famílies,

Com tots sabeu, aquest curs no serà un “curs normal” per culpa de la pandèmia que ens 
envolta i ens fa modificar molts aspectes de la nostra vida quotidiana i també escolar.

El Col·legi, en el fons del fons, és també una empresa de serveis i com a tal, ara el millor 
servei és formar i educar els alumnes amb les màximes mesures de seguretat, intentant 
fer-ho  tot amb la màxima normalitat possible i sent conscients que aquestes mesures seran 
llargues en el temps.

Tenim la sort que aquest virus que ens afecta no es transmet fàcilment per l’aire. Ho fa 
sobretot de persona a persona i aquí és on podem lluitar tots, Col·legi i Famílies, si estem 
mentalitzats i intentem evitar al màxim els contactes personals “innecessaris“ i ens limitem 
bàsicament als contactes estrets i/o indispensables.

Aquest curs el Col·legi, conscient del problema que ens envolta,  dedicarà pràcticament tot 
el capítol d’inversions a temes “informàtics“ i temes de “seguretat“. 

La inversió informàtica (ordinadors més potents, plataformes, llicències, formació d’usuaris...) 
es fa preveient que si és necessari entrar en confinaments parcials o totals, es pugui continuar 
l’activitat acadèmica de forma telemàtica i eficient. 

La inversió en seguretat és la més important. Sobretot perquè comporta la contractació de 
més professorat i altre personal no docent que permeti atendre els alumnes en grups de 
convivència estable més reduïts i controlats en els diversos espais del centre. La nostra 
voluntat d’evitar contagis a dins del centre és total. Ja coneixeu el nostre Pla d’Actuació per 
a aquest curs.

Si malauradament, tot i les precaucions, l’evolució de la pandèmia obliga al confinament 
parcial o total de les classes, posarem en marxa el pla d’ensenyament telemàtic. Tots sabem 
que no és el mateix que l’ensenyament presencial normal, però si hi ha bona voluntat per 
part de tots, pot funcionar molt bé. Tenim l’experiència del darrer trimestre del curs passat i 
la voluntat ferma de continuar el curs amb la màxima normalitat possible, ja sigui presencial 
o telemàtica.



Justament l’experiència del curs passat ens indica que, tot i el trasbals que va significar 
improvisar un ensenyament telemàtic no previst, els resultats acadèmics van ser molt 
bons, en general. I, pel que fa al batxillerat, van ser extraordinaris. Tot i que el nombre 
d’alumnes aprovats a Catalunya va ser inferior a la convocatòria 2019 i les qualificacions 
també una mica més baixes (6’616), els nostres 58 alumnes de 2n BAT van aprovar tots i 
van obtenir una nota mitjana de 7’580. A més, cinc d’ells van obtenir la Distinció PAU per 
haver obtingut més de 9’0 a la fase general, realment un prodigi que mereix la nostra 
felicitació des d’aquí. I per acabar-ho d’adobar, un d’ells, en Gonzalo Plaza Arriola, va 
obtenir un 13’96 sobre 14 a la nota d’admissió. Per tant, tot i els confinaments, els fets 
demostren que si es treballa es poden obtenir grans resultats.

No vull acabar sense dir-vos que som ben conscients del recolzament que ens doneu. 
Aquest curs 2020-21 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per ocupar 95 
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 95 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 un curs el més “normal“ possible, amb mesures de seguretat, però sense 
pors innecessàries i amb ganes de fer que siguin normals situacions que no ho són. L’ésser 
humà per naturalesa és capaç d’adaptar-se i resistir situacions que a priori semblen 
inversemblants. Si tots hi posem de la nostra mà i actuem amb sentit comú, ben segur 
que ens sortirem i possiblement més enfortits de com hi hem entrat. 

JOAN AMAT MARQUÈS
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Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/salutescola

Guia sobre les quarantenes escolars

26 d’octubre de 2020

/  Com funcionen les quarantenes per COVID-19?

 Cas amb símptomes 
de COVID-19

Esperant resultat 
de prova diagnòstica Confinament

Aïllament

    A criteri mèdic: 
Sospita baixa de Covid 

 Torna a escola 
quan estigui almenys 

24 hores sense símptomes. 

    A criteri mèdic: 
Sospita clínica alta: 

 Es repeteix PCR

Confinament

Quarantena + PCR

Confinament

NO quarantena

Quarantena + PCR

NO quarantena
NO quarantena

NO quarantena

NO quarantena

quan ho indiqui la direcció 
del centre educatiu

Quarantena + PCR

PCR: negativa

PCR: positiva

Convivents del cas que 
estudiïn o treballin en 
un centre educatiu 
(germans,  professors...)

Resta de convivents
(no van a escola 
o institut)

Grup estable - 
classe - activitats 
extraescolars

Contacte estret (sense símptomes) 
d’un cas positiu (ho són tots els membres del 
grup estable - classe - activitats extraescolars)

Esperant resultat 
de prova PCR Quarantena s’iniciarà quan ho indiqui la direcció del centre

Quarantena encara que els resultats de la PCR del contacte estret 
sigui negativa, haurà de fer els 10 dies de quarantena.

Aïllament per resultat positiuQuarantena per contacte amb positiu + PCR

NO quarantena

NO quarantenaPCR: negativa

PCR: positiva

Convivents del contacte estret 
d’un positiu per COVID-19

Estadística Covid’19 Col·legi Sant Josep

50 grups en total dins l’escola > 8 E. INFANTIL, 22 PRIMÀRIA, 15 ESO, 5 BATXILLERAT 

10 setmanes de curs: 
11 grups confinats: 1 E.INFANTIL, 3 PRIMÀRIA, 3 ESO, 3 BATXILLERAT 
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8:45h
Es tallen els carrers 
Germans Sant Gabriel i 
Rambla de la Generalitat.

11:30h
Per pujar a les classes, els 
alumnes es col·loquen en filera 
i pugen de manera esglaonada 
amb els professors respectius i 
en arribar es tornen a posar gel
hidroalcohòlic. 

13:00h
Els alumnes d’educació infantil 

dinen a la classe.
Els alumnes de primària es 

col·loquen per grups estables.

13:45h
Els alumnes de secundària i batxillerat 

pugen esglaonadament.
Cada taula correspon a un grup estable 
i s’ha reforçat el personal de menjador 

perquè aquest curs es serveix de 
manera individual.

15:00
Els alumnes es col·loquen en filera per 

classes i entren de manera esglaonada 

17:00h
En primer lloc, abans de les 17:00 
els alumnes que van en autocar es 
dirigeixen a la sortida i uns minuts 
després la resta d’alumnes marxa 

de manera esglaonada.

SEMPRE PORTEN
MASCARETA

HIGIENE DE MANS
EN TOT MOMENT

PLA D’OBERTURA CURS 2020-2021
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8:45h
Es tallen els carrers 
Germans Sant Gabriel i 
Rambla de la Generalitat.

8:55h
Els alumnes es col·loquen en filera per 
classes i entren de manera esglaonada 
acompanyats dels mestres i professors.

9:00h
Els mestres i professors posen 
gel hidroalcohòlic i prenen la 
temperatura a tots els alumnes.

10:25h
Els alumnes de primària esmorzen 
a classe abans de baixar al pati.

10:30h
Els patis estan dividits en grups 
estables i tenen jocs diversos para 
cada classe.

11:00h
Els alumnes de 5è i 6è de primària 
esmorzen a la classe.
De la mateixa manera, els alumnes de 
secundària es col·loquen en el pati per 
grups estables.
Els alumnes de batxillerat tenen 
permís per sortir a fora del centre 
durant l’hora del pati.

11:30h
Per pujar a les classes, els 
alumnes es col·loquen en filera 
i pugen de manera esglaonada 
amb els professors respectius i 
en arribar es tornen a posar gel
hidroalcohòlic. 

CIRCULEN
PER LA 
DRETA

NETEGEN I 
DESINFECTEN
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“COMENÇAR”

“Començar” és d’entrada una acció que porta en ella mateixa sensacions noves i incerteses 
per descobrir. Aquest curs, a més, té una diferència important respecte el passat, i és que la 
majoria de grups han canviat i venim a l’escola amb precaucions inèdites i preparats per tot 
el que pugui esdevenir. 

El que no canvia massa respecte altres anys és la diversitat de vivències que podem 
experimentar quan comencem el curs acadèmic. Hi ha persones que viuen els començaments 
amb il·lusió, i estan actives i motivades per afrontar qualsevol repte que se’ls plantegi, sigui 
fàcil o difícil. Hi ha altres persones que comencen amb una actitud neutral, amb la resignació 
inevitable d’haver-se d’adaptar com cada any als horaris, a les rutines i a l’estructura que 
comporta el curs escolar. N’hi ha que comencen amb certa resistència, com si començar fos 
un càstig que no entenen per què han d’assumir. Sigui quina sigui la sensació que s’hagi 
tingut al començar, és important saber que cal respectar la vivència de cadascú, i que només 
des d’aquest respecte es podrà aprofitar l’impuls del que està motivat, es podrà encendre 
la flama del que se sent indiferent o resignat, i es podrà moldejar i reconduir a qui se senti 
empresonat. 

Qualsevol d’aquestes opcions són benvingudes a l’escola perquè representen la realitat dels 
vostres fills i filles. La nostra feina inclou ser sensibles a aquestes diferències i acompanyar-
les per fer-les evolucionar. Si aquesta sensibilitat també la teniu les famílies, els resultats 
seran molt millors, perquè caminarem en la mateixa direcció i farem que el guiatge sigui 
coherent. Quan hi ha coherència entre l’escola i la família, la persona se sent més segura i 
pot assumir amb millors condicions el que se li demana.

Quan comença el curs també és natural que creem certes expectatives sobre els nostres 
fills i filles. Volem que s’adaptin i vulguin venir de grat a l’escola, volem que se sentin bé i 
tinguin una bona relació amb les tutores, tutors, professors i professores. També volem que 
tinguin amics i amigues i que es facin respectar, així com també volem que es portin bé, 
que aprenguin molt i que obtinguin bons resultats. Totes aquestes expectatives són molt 
sensates i sincerament representarien un model ideal.

És per això que pensem que partir de les expectatives ens situa com a pares en un lloc 
de molta exigència i on és fàcil que aparegui la frustració, ja que ben sovint veiem que 
no s’acompleixen com voldríem, que n’hi ha que són fàcils pels nostres fills però que n’hi 
ha d’altres que són ben difícils, o si més no, que no porten a terme com nosaltres havíem 
planejat. A més a més, posar unes expectatives des de la teoria del que “hauria de ser” 
sovint pressiona i té un efecte negatiu ja que ells, en la realitat del dia a dia, tampoc les 
poden acomplir sempre.Des de l’escola proposem començar pel punt de partida, sigui quin 

Orientacio psicopedagogica
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sigui. El punt de partida és la realitat que és el vostre fill o filla, respectant els seus ritmes, guiant i 
preocupant-nos perquè s’adaptin a les tasques escolars, dialogant sobre el que els preocupa i sobretot 
comprenent les seves dificultats. 

Aquest exercici de posar-se al lloc de l’altre és més fàcil de dir que de fer, i per això cal una dosi important 
de paciència i dedicació. Si com a pares sentiu que no teniu prou temps, dir-vos que busqueu la qualitat 
dels moments que sí que teniu, ja que com bé sabeu, menys pot ser més. Si teniu temps però sentiu que 
no arribeu als vostres fills i filles, proveu d’escoltar-los més que dirigir-los, proveu de preguntar les 
seves preferències més que imposar les vostres, proveu de valorar el que fan, més que exigir el que no 
fan. Altra vegada estem encallats en el mateix dilema que ens ocupa, a saber, què és més important, que 
acompleixin el nostre criteri extern o que vulguin acomplir-lo i siguin ells els protagonistes?

Estem convençuts que adaptar-se a les obligacions escolars és més fàcil quan partim de cada singularitat, 
i això implica no projectar expectatives pròpies, que sovint estan desconnectades de la vivència real 
d’aquells a qui hem d’educar.  

Departament d’Orientació Psicopedagògica
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Baix

Mitjà - baix

Mitjà - alt

Alt

Catalunya 2020

Catalunya 2020

Catalunya 2020

Catalunya 2020

Catalunya 2020

Sant Josep 2020

Sant Josep 2020

Sant Josep 2020

Sant Josep 2020

Sant Josep 2020

PROVA D’AVALUACIÓ DE QUART D’ESO (Curs 2019- 2020)

ESTADÍSTICA 4t d’ESO (Curs 2019-2020)
Alumnes matriculats a 4t d’ESO: 89

Alumnes que promocionen l’ESO: 
84 (Ord.) + 4 (Extraord.) (98’9 %)

Alumnes repetidors o FPB: 1

Alumnes que van a CFGM: 30 (33’7 % )

Alumnes que van a fer Batxillerat a fora: 7 (7’8 %) 

Alumnes que van a fer Batxillerat al St. Josep: 51(57’3 %)
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Competència lingüística: Llengua Castellana

Competència lingüística: Llengua Anglesa

Competència matemàtica

Competència cientificotecnològica

Competència lingüística: Llengua Catalana
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ESTADÍSTICA 2n BATXILLERAT (Curs 2014- 2020)

Alumnes matriculats a 2n de BATX: 66

Alumnes aprovats de 2n de BATX: 62 (Ordinària) / 4 (Extraordinària) 

Alumnes presentats a les PAAU (juny): 58

Alumnes aprovats a les PAAU (juny): 58

Nota mitjana PAAU (fase general): 7,23 (5 alumnes amb més de 9) 

Mitjana expedient de batxillerat: 7,81 (9 alumnes amb més de 9’0)

Nota mitjana per accedir a la universitat sense tenir en compte la fase específica: 7’58

Nota mitjana per accedir a la universitat tenint en compte la fase específica: 9’83 (nota d’admissió)
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L’alumne Gonzalo Plaza Arriola (Matrícula d’honor 10.0 de 2n de batxillerat al Col·legi Sant Josep 
de Sant Sadurní d’Anoia) ha obtingut una qualificació de les proves d’accés a la universitat PAU 
(fase general) de 9.90. És un dels cinc alumnes amb la nota més alta de tot Catalunya.
Quatre alumnes més del Col·legi han obtingut una nota igual o superior a 9.0 a la fase general: 
Júlia Giró Freixedas (9.5), Sara Centellas Medina (9.1), Gerard Martí Olivella (9.1) i Beatriu Alegre 
Bosch (9.0).
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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.

Amposta Estruch, Teresa (Tut. P4 B)
Guilera Montserrat, Mònica (Tut. P5 B)
Han Xue, Liang (Mestre Xinès)
Llaquet Isart, Montse (Mestra Anglès)
Martín Martínez, Gemma (Mestra RTA i Anglès)
Mir Guxens, Salvador (Mestre Ed. Física)
Orensanz Muniente, Rosa Mª (Tut. P4 A)
Postigo Rovira, Maria (Tut. Llar-1)
Raventós Carcasona, Montse (Tut. P3 A)
Rebordosa Avión, Dolors (Tut. Llar-2)
Ribé Segura, Olga (Tut. P3 B)
Robles Centellas, Araceli (Mestra Psicomotricitat i Suport)
Ros Giralt, Francesca (Mestra Música)
Rosal Serra, Aina (Tut. P5 A)

Coordinadora Educació Infantil: MariCruz Sanz Roldán
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Alemany Ruiz, Anna (Tut. 2n A)
Bargalló Tena, Montserrat (Tut. 6è D)
Carbó Sardà, Laura (Tut. 4t C)
Cardús Romeu, Jordina (Mestra d’Anglès)
Colomé Jiménez, Cèlia (Tut. 4t D)
Compte Gran, Yvonne (Tut. 5è B)
Cruces Galindo, Ma. José (Tut. 2n C)
Escolà Cases, Núria (Tut. 1r C)
Esteve Escofet, Àlex (Mestre Ed. Física)
Forns Varias, Concep (Tut. 5è C)
Gavaldà Vilomara, Clàudia 
(Mestra Science, Castellà, Plàstica i Socials)
Grases Simon, Joan (Mestre RTA)
Guasch Sanabra, Marta (Tut. 6è A)
Gumà Sànchez, Mercè (Tut. 3r B)
Han Xue, Liang (Mestre Xinès)
Julià Vallès, Assumpció (Tut. 6è B)
Liñan Colet, Raquel (Mestra Science, Català i Anglès)
Llaquet Isart, Montse (Mestra Anglès)
Martín Martínez, Gemma (Mestra RTA)
Martínez Pinent, Montserrat (Tut. 4t B)
Masagué Florit, Laura (Tut. 1r A)
Mir Guxens, Salvador (Mestre Ed. Física)
Miró Galindo, Imma (Tut. 1r B)
Navarret Domènech, Elena 
(Mestra Català, Matemàtiques i Ed. Física)
Pérez Galceran, Marta (Tut. 4t A)
Pérez Gallego, Ma. José (Tut. 6è C)
Plazas Torné, Núria (Tut. 5è A)
Roca Papasseit, Pilar (Mestra de reforç)
Ros Tarafa, Núria (Mestra Música i Religió)
Rosell Rebulà, Núria (Tut. 6è C)
Sabaté Coca, Maria (Tut. 3r C)
Salvador Alanyà, Laura (Tut. 5è D)
Santís Martí, Laia  (Tut. 3r D)
Solé Casanovas, Albert (Mestre Ed. Física)
Solé Grabalosa, Marta (Tut. 2n B)
Solé Repiso, Júlia (Tut. 1r B)
Suàrez Moreno, Elisabeth (Mestra Science i Anglès)
Tres Julià, Marta (Tut. 3r A)
Urgell Domènech, Montserrat 
(Mestra RTA, Ed. Física, Castellà i Música)
Vila Luís, Maribel (Mestra Science, Castellà, Plàstica i 
Socials)

Coordinadora Cicle Inicial: Laura Massagué Florit
Coordinadora Cicle Mitjà: Mercè Gumà Sànchez
Coordinadora Cicle Superior: Núria Plazas Torné

Àrea de Matemàtiques

EQUIP DOCENT

Àrea llengua

Área recursos tecnològics aplicats

Àrea de science i anglès
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Aranda Maldonado, Montse (Tut. 2n C, Prof. Música, Project i Socials)
Bermejo Gregorio, Jordi (Prof. Català, Castellà i Socials)
Borja Casas, Anna (Prof. Religió)
Carbó Casanellas, Marta (Tut. 2n A, Prof. Socials i Art)
Cardús Romeu, Jordina (Prof. Anglès, Project i Francès)
Contreras Casals, Montse (Tut. 1r C, Prof. Anglès, Castellà i Project)
Córdoba Garrido, Alba (Tut. 3r B, Prof. Català, Socials i Community Service)
Cuscó Valls, Marta (Prof. Socials, Plàstica i Community Service)
Del Fresno Solé, Inés (Tut. 4t A, Prof. Matemàtiques, Project i Biologia)
Eroles Ollé, Joan (Prof. Economia i Matemàtiques)
Esteve Escofet, Àlex (Prof. Educació física)
Figueras Oliver, Montse (Tut. 1r B i Prof. Català i Socials)
Font Olivella, Carmina (Prof. Plàstica)
Grases Simón, Joan (Prof. Taller, Tecnologia i RTA)
Guiu Colom, Mercè (Prof. Castellà i Francès)
Hellín Aguilar, Maria (Tut. 3r C i Prof. Castellà)
Jansana Puerta, Joan (Prof. Informàtica, Tecnologia, RTA, i TiC)
Lucas Laderas, Guillermo (Prof. Matemàtiques i Naturals)
Llopart Ventura, Anna (Tut. 2n D, Prof. Física i Química, Biologia i Naturals)
Llopart Noya, Imma (Prof. Física i Química)
Martínez Tortajada. Sònia (Tut. 1r A, Prof. Castellà, Alemany i Project)
Navarret Domènech, Imma (Tut. 3r D, Prof. Matemàtiques, TiC i Community Service)
Niubò Bonsom, Helena (Prof. Castellà i Francès)
Pinedo Painous, Nerea (Tut. 4t C, Prof. Matemàtiques i Community Service)
Ràfols De Pascual, Laia (Tut. 4t D, Prof. Matemàtiques)
Rodríguez Martínez, Maria (Prof. Castellà i Francès)
Sáez Martínez, Francesca (Prof. Anglès i Project)
Sánchez Camps, Mercè (Prof. Català)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. física)
Urgell Domènech, Montse (Prof. Religió)
Valldeperas Prats, Pol (Tut. 3r A i Prof. Socials)
Varias Ribot, Assumpta (Tut. 4t B i Prof. Català)
Verge Gabaldà, Josep (Prof. Naturals, Biologia i Física i Química)
Vicini Ochoteco, Alessia (Tut. 2n B, Prof. Anglès, Project i Català)

Coordinadora 1r i 2n ESO: Montse Aranda Maldonado
Coordinadora 3r i 4t  ESO: Assumpta Varias Ribot

EQUIP DOCENT

Departament ciències Departament llengües Departament de Plàstica, ed. física i música
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Departament d’Anglès Departament de Socials
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Amat Marquès, Joan (Prof. Biologia)
Bermejo Gregorio, Jordi (Prof. Llengua i Literatura Catalanes)
Borja Casas, Anna (Prof. Filosofia)
Carbó Casanellas, Marta (Prof. Fonament de les Arts)
Cardús Romeu, Jordina (Tut. 1r C i Prof. Anglès)
Cuscó Valls, Marta (Prof. Cultura Audiovisual)
Del Fresno Solé, Inés (Prof. Química)
Eroles Ollé, Joan (Prof. Economia i Org. d’Empresa)
Esteve Escofet, Àlex (Prof. Educació Física)
Font Cardús, Jordi (Prof. Tecnologia industrial)
Font Olivella, Carmina (Prof. Dibuix tècnic)
Hellín Aguilar, Maria (Prof. Llatí)
Julià Casanovas, Núria (Prof. Matemàtiques)
Lucas Laderas, Guillermo (Tut. 1r A i Prof. Biologia, Matemàtiques i CMC)
Llopart Noya, Imma (Tut. 2n A, Prof. Física)
Niubò Bonsom, Helena (Tut. 1r B i Prof. Llengua i Literatura Castellanes)
Pallarès Riba, Mercè (Tut. 2n B i Prof. Anglès)
Pinedo Painous, Nerea (Prof. Matemàtiques)
Poveda Ruano, Julià (Prof. Llengua i Literatura Catalanes)
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. Laboratori)

Coordinadora Batxillerat: Mercè Pallarès Riba

BATXILLERAT



COL.LEGI SANT JOSEP

DATES A RECORDAR

Celebracions escolars
Castanyada: 30 d’octubre
Sta. Cecília: 20 de novembre (tarda)
Fira de Nadal: 19 de desembre 
Nadal digital: 18 de desembre (tarda) 
Festa de Nadal: 21 de desembre   
Portes Obertes: 25 de març 
St. Josep: 19 de març (tarda)  
Sant Jordi: 23 d’abril 

Dies no lectius
Festes de lliure elecció: 7 de desembre, 16 de febrer, 30 d’abril.
Festes de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
Setmana Santa: del 29 d’abril al 5 d’abril (ambdós inclosos)
Vacances d’estiu: a partir del 22 de juny

COM CONTACTAR
C/ Germans Sant Gabriel, 2
08770 - Sant Sadurní d’Anoia
Telèfons: 938183410 - 938910264
Fax: 938911250
E-mail: fcps@stjosep.com

       Horari de secretaria:
       matins de 9h. a 13.30h.
       tardes de 15h. a 19h.

       Twitter: @SantJosepFCPS 
        Instagram: @santjosepsantsadurni 
        Facebook: santjosepsantsadurni 
        YouTube: webmasterFCPS 

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 i10 DE JUNY. Castellnou De Bages.
6è PRIMÀRIA – 8, 9 i10 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. Oliola, Ponts.
4t ESO – 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL. Viatge a Cantàbria
1r BATXILLERAT – DEL 29 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL. Estada Anglaterra - ANUL·LADA

En aquest moment aquestes són les dates previstes per aquestes activitats de curs.
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COL.LEGI SANT JOSEP

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CURS 202O-2021

ESCACS.
Professorat:
Consell Esportiu de l’Alt Penedès

PATINATGE ARTÍSTIC.
Professorat:
Júlia Gumà, Clara Simón i Judit Albà

ESCOLA D’HOQUEI. 
Professorat:
Entrenadors d’Hoquei

DANSA. 
Professorat:
Laia Lecegui
Consell Esportiu de l’Alt Penedès

TEATRE. 
Professorat:
Marta Cuscó, Gemma Martín, 
Christopher Wynne i Molly

IOGA I EDUCACIÓ EMOCINAL. 
Professorat:
Anna Gumà (Vainilla Slow Yoga)

SENSE EMOCIONS NO HI HA APRENANTAGE
Professora: 
Mar Piñol.

GUITARRA. 
Professorat:
Pina Pintado

ROBÒTICA. 
Professorat:
Monitors de Robotix Penedès 

ANGLÈS. 
Professorat: 
Sky School Of English.

CUINA: COMBINEM ALIMENTS
Professorat: 
Carles Alarcon
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Redacció: 
Maria Hellín, Joan Jansana i Nerea Pinedo

Disseny i Maquetació:
Marta Cuscó

Per exprés mandat del que disposa la Llei de Protecció de Dades, posem en el vostre coneixement que les dades 
que consten en aquest butlletí informatiu Lligams procedeixen del Col·legi Sant Josep. Recordant-vos que podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, revocació, portabilitat, limitació del tractament i a no 
ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat dirigint-se al Delegat de Protecció de 
Dades a la adreça fcps.proteccio.dades@stjosep.com

Missió del Col·legi Sant Josep

www.agoracatering.es

www.hillsabus.com

www.dotorbus.com

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.

COL.LABORADORS:

http://www.agoracatering.es/
http://hillsabus.com/Webnova/
www.dotorbus.com
http://dotorbus.com/ca/

