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EDITORIAL
Apreciades Famílies,
Comencem un nou curs escolar que tots desitgem que sigui el més “normal“ possible. Tenint
l’experiència del curs passat i la vostra col·laboració, és possible que ho puguem aconseguir.
Evidentment continuarem apostant per la seguretat que tal com us deia l’any passat, és
un capítol important 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.
També continuarem apostant per inversions informàtiques o relacionades. Per exemple
aquest curs tots els alumnes de Primària i Batxillerat ja disposaran de pantalles tipus TV a
la classe, substituint les antigues pissarres digitals. Esperem que el curs següent es pugui
fer el canvi a la resta d’etapes.
Tot i que el curs passat tampoc va ser un curs “ normal “ i vàrem tenir alguns confinaments i
els alumnes van patir les seves angoixes, els resultats acadèmics també van ser molt bons.
Pel que fa al Batxillerat, van ser extraordinaris.
Els 57 alumnes de 2n de Batxillerat van aprovar tots les PAU amb una nota mitjana de 7’33
(la mitjana de Catalunya va ser de 6’63) i quatre 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. I
per acabar-ho d’arrodonir, la Mireia Raventós Amadó va obtenir un 13’96 sobre 14 a la nota
d’admissió ( possiblement la millor qualificació de Catalunya ). Per tant, com també us deia
el curs passat, els fets demostren que si es treballa bé es poden obtenir grans resultats.
No vull acabar sense dir-vos que som ben conscients del recolzament que ens doneu. Aquest
curs 2021-22 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per a ocupar 132 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
132 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 aprofitant les possibilitats de vacunació que vagin sortint. Si tots hi posem de
la nostra mà i actuem amb sentit comú, ben segur que ens sortirem.

JOAN AMAT MARQUÈS
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RETORN A LES AULES
Comença el nou curs 2021-22 i l’alumnat pot reprendre les classes amb il·lusió.
Després de dos cursos afectats per la COVID-19, sembla que enguany les perspectives són més positives.
Les motxilles s’han omplert novament de llibres, portàtils, material escolar… Els petits s’han tornat a
posar les bates de quadrets, els grans que fan laboratori també han recuperat les seves, s’han retrobat
amb calculadores, llibretes, cartipassos i tota mena d’utensilis.
Ja tenim aquí l’expectativa de sumar un curs més.

Ed. Infantil
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Primària
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Mesures organitzatives dels centres educatius
per al curs 2021-2022

Setembre
2021

Pla d’actuació elaborat pels departaments d’Educació i de Salut

Educació
presencial 100%
En tots els
ensenyaments
obligatoris i
postobligatoris.

Mascareta

Grups de
convivència
estable (GCE)

Obligatòria en espais
interiors a partir
dels 6 anys o quan hi hagi
diferents GCE
(pati, passadissos…).

Distància

No cal entre membres
d’un mateix GCE.
És d’1,5 m entre grups
diferents.

Circuit de
comunicació
de casos

Formats per alumnes d’una
mateixa classe i, a educació
infantil i primària, també
per la tutora o tutor i per
professionals amb la major
part de la jornada laboral
dedicada al grup.

Cartes A, B i C, per
a les famílies, segons
la immunització
(intranet del Departament).

Control de símptomes
Professorat
i alumnat
immunitzat

Ho estan si han passat
la covid durant els últims
6 mesos i/o tenen
la pauta completa de
vacunació.

Diari, abans d’anar al centre.

Ventilació

Neteja i desinfecció
De tots els espais al final
de la jornada escolar.

Pati

Reunions,
formació i
entrevistes

Tant del personal educatiu
com per a les famílies,
han de ser preferentment
telemàtiques.

Participació de les famílies

• Es prioritzen les reunions d’inici de curs en format
virtual. Si es fan presencialment, caldrà respectar
les mesures sanitàries establertes.
• Es permeten les festes escolars en espais interiors
per GCE, però no s’hi pot menjar ni beure.
• Es permet l’entrada d’un familiar en el procés
d’adaptació a P3, seguint les mesures de prevenció
i seguretat establertes.

Confinament

El centre ha de procurar la connexió digital
simultània dels alumnes confinats per fer seguiment
de les matèries. En cas que no sigui possible,
haurà de facilitar el material treballat a l’aula.

Pla del centre

Organitzat per GCE,
en els quals es poden
compartir estris
com ara les gerres
d’aigua o les
setrilleres.

Es manté el protocol establert.

Entrada i sortida
del centre

Esglaonades, pels diferents accessos.
Es recomana que les persones
que acompanyin els
infants o joves estiguin
immunitzades.

Menjador

Rentat de mans

Freqüent amb sabó o gel hidroalcohòlic.

Cada centre ha d’elaborar un pla d’organització
i un pla de contingència, per al cas de confinament
d’un alumne/a, d’un grup o de tot el centre,
amb mesures per fer el seguiment de l’alumnat
i vetllar pel seu estat emocional.

Material

Els alumnes poden
compartir materials
portats de casa sempre
que es compleixin
condicions d’higiene.

Es permet
la interacció entre diversos
grups fent ús de
la mascareta.
No cal dur-la si
es tracta
del mateix GCE.

Ús d’eines digitals

Els centres han d’utilitzar les eines digitals,
tant en el treball a l’aula com a casa.

Vacunació

• L’alumnat vacunat amb pauta completa
o que hagi passat la covid en els darrers 6 mesos
no haurà de fer confinament en cas de ser
contacte estret.
• Es recomana la pauta de vacunació completa per
a les persones que entrin en relació amb el centre.
• Les AMPA i les AFA poden accedir als centres
educatius.

Gestió de casos covid

• El o la responsable covid de cada centre disposarà
de la informació necessària per saber si una
persona s’ha de confinar o no.
• Els alumnes immunitzats poden continuar assistint
presencialment al centre mentre el seu GCE està
confinat.
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EN MOVIMENT
Ha començat el nou curs i ja estem en moviment. Com cada vegada que engeguem qualsevol activitat tots
necessitem un temps per adaptar-nos als ritmes i a la manera de reorganitzar-nos de nou. Tota aquesta
tasca es fa en moviment, i és per això que pensem que cal cuidar i observar com és el nostre moviment i
com és el moviment dels nostres fills i filles, per respectar-lo i acompanyar-lo.
Podem observar com estem, fixant-nos en com ens movem intel·lectualment. Pot ser que estiguem més
lents en el pensar, més mandrosos o que ens costi més engegar qualsevol tasca d’estudi o que requereixi
concentració. Quan en som conscients és més fàcil reconduir l’esforç cap a la concentració, i en això cada
persona és ben singular. El que m’ajuda a mi, potser no li ajuda a l’altre. Tot i així, si observem bé, podem
apreciar què és el que ens serveix a cadascú.
També podem observar com ens movem físicament, com ens desplacem, com caminem, si ens posem més
drets o més encongits, amb el cap mirant avall o si anem més de pressa o més a poc a poc per anar d’un
lloc a l’altre. Això també ens informa de com estem i què necessitem. Hi ha persones que necessitarem
lentitud i altres que preferirem rapidesa, així com també podrem observar si ens sentim més apagats
o amb ganes d’estar més endins, o contràriament volem expandir-nos i centrar-nos més cap enfora.
Respectem la passivitat. Respectem l’activitat.
També podem observar com ens alimentem. Aquest moviment el fem varies vegades al dia, així que és
important atendre què ens ve més de gust, quan ens ve més de gust, com ens ve de gust i fins i tot amb qui
ens ve de gust compartir-ho. Hi ha qui quan es lleva no té massa gana i prefereix esperar unes hores. Hi
ha qui sempre té gana. Hi ha qui sovint li costa menjar. També hi ha qui té problemes amb aquesta qüestió,
ja sigui per patir ansietat respecte l’aliment o per rebutjar-lo. En tots els casos, observem-nos i observem
els nostres fills i filles. No imposem, estiguem pendents sense control, amb una mirada neta, sense jutjar.
Oferim conversa si veiem que hi ha un problema. Demanem ajuda si no ho veiem clar.
També ens movem quan ens comuniquem. El moviment comunicatiu és un dels que més ens interessen,
perquè sovint és amb el que tenim més problemes. Per naturalesa, les relacions amb els altres són font
de conflicte. Els conflictes no son bons o dolents en ells mateixos, simplement son. Poden ser de diversos
tipus, des de discussions fruit del desacord, a baralles que poden acabar amb violència. Si observem com
ens comuniquem entre nosaltres i com es comuniquen els nostres fills i filles, serem més hàbils per poder
resoldre, més empàtics i competents per fer acords. Imposar és més fàcil que dialogar. Però si ens fixem
bé, tots voldríem que els nostres fills i filles aprenguin a dialogar, sense imposar o sotmetre. Procurem
ser un exemple, tot i que sigui una tasca ben difícil.
Finalment volem fer referencia a un moviment més profund que tots tenim la capacitat de projectar. És el
moviment de la motivació i el desig més profund. És un moviment ben intern, íntim, el moviment que ens
orienta i ens dirigeix. És un moviment intuïtiu. Intel·lectualment el coneixem poc, perquè no té a veure amb
la nostra part racional. No obstant, animem a explorar-lo i a que el puguin explorar els nostres fills i filles.
Per accedir a aquest moviment, que és el més transcendental, podem fer unes preguntes ben senzilles:
què desitges? Què vols? Què prefereixes? Què t’agrada?...i en la mesura del possible, i és la tasca més
difícil, provar d’atendre a les respostes. No és malcriar, és estimar i acompanyar les preferències, encara
que no coincideixin amb les nostres.
								Departament d’Orientació Psicopedagògica
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PROVA D’AVALUACIÓ DE QUART D’ESO (Curs 2020-2021)
Competència lingüística: Llengua Catalana

Catalunya 2021

Baix

Sant Josep 2021

Mitjà - baix
Mitjà - alt

Competència lingüística: Llengua Castellana

Catalunya 2021

Sant Josep 2021

Competència lingüística: Llengua Anglesa

Alt

Catalunya 2021

Sant Josep 2021

Competència matemàtica

Catalunya 2021

Sant Josep 2021

Competència cientiﬁcotecnològica

Catalunya 2021

Sant Josep 2021

ESTADÍSTICA 4t d’ESO (Curs 2020-2021)
Alumnes matriculats a 4t d’ESO: 96

Alumnes que van a CFGM: 25 (26%)

Alumnes que promocionen l’ESO:
78 (Ord.) + 17 (Extraord.) (98’9 %)

Alumnes que van a fer Batxillerat a fora: 10 (10’5 %)

Alumnes repetidors o FPB: 1

Alumnes que van a fer Batxillerat al St. Josep: 61(63’5 %)
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ESTADÍSTICA 2n BATXILLERAT (Curs 2020-2021)
Alumnes matriculats a 2n de BATX: 57

Alumnes aprovats de 2n de BATX: 53 (Ordinària) / 4 (Extraordinària)

Alumnes presentats a les PAAU (juny): 53

Alumnes aprovats a les PAAU (juny): 53

Nota mitjana PAAU (fase general): 7,33 (4 alumnes amb més de 9)
Mitjana expedient de batxillerat: 8,01 (9 alumnes amb més de 9’0)
Nota mitjana per accedir a la universitat sense tenir en compte la fase específica: 7’74
Nota mitjana per accedir a la universitat tenint en compte la fase específica: 10’83 (nota d’admissió)

PAU 2021

Enguany, quatre alumnes més del Col·legi, han obtingut una nota igual o superior a 9.0 a la fase
general, totes elles també van obtenir matrícula d’honor 10.0 de 2n de Batxillerat. Les alumnes
són la MIREIA RAVENTÓS (9,9), PAULA MÁRQUEZ BOLET (9.5), CARLA SEBASTIÀ MORÓN (9.3) i
NOA GIBERT ARAN (9.3).

10

COL.LEGI SANT JOSEP

11

Mireia Raventós. millor nota de les PAU
L’alumna MIREIA RAVENTÓS AMADÓ (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, la nota més alta de Catalunya, juntament amb altres 6 alumnes. La seva nota d’Admissió
ha estat de 13,96 sobre 14.

ENHORABONA MIREIA!
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26 anys disseminant la ciència!
Del 12 al 21 de novembre es va celebrar a Catalunya la 26a edició de la Setmana de la Ciència
Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible, de
l’Any internacional de les Fruites i Verdures, de l’Any Europeu del Ferrocarril i del Centenari de Naixement del
Servei Meteorològic de Catalunya, enguany la Setmana de la Ciència se centrarà en el tema de la sostenibilitat.
Altres temes de rellevància que s’emmarquen dins l’SC21 són:
150 anys del naixement de Josep Maria Fuset i Tubià, biòleg i polític.
100 anys del naixement de Teresa Juvé i Acero, escriptora, pedagoga i mestra.
100 anys del naixement de Joan Triadú i Font, mestre, pedagog, crític literari, escriptor, traductor, defensor de la
llengua catalana i activista cultural.
L’any 2021 coincideixen dues fites clau en l’evolució de la microscòpia a la nanoescala: el 90è aniversari del
primer microscopi electrònic i el 40è aniversari del primer microscopi de Sonda Pròxima, el microscopi STM.
L’STM, juntament amb el microscopi AFM descobert fa tot just 35 anys, també van ser els primers a possibilitar la
manipulació de la matèria a escala atòmica i donar pas a la revolució nanotecnològica.
Enguany, els alumnes de Secundària i de Batxillerat de l’escola han participat en el concurs ENIGMATITZA’T que des
del Departament de Ciències ha organitzat per tal de commemorar la 26a Setmana de la Ciència. El tema central de
l’edició d’aquest any ha estat 26 ANYS DISSEMINANT LA CIÈNCIA.
1er ESO • Primer premi: Berta Moreno Laborda • Segon premi: Lucía Arjona Enríquez • Segon premi (ex aequo):
Marc Constant Gelonch • Tercer premi: Raquel Gómez Royo • Tercer premi (ex aequo): Biel Jurado Juncosas
2n ESO • Primer premi: Emma Pérez Boj • Segon premi: Miquel Elizalde Bonell • Segon premi (ex aequo): Lía
Elizalde Bonell • Tercer premi: Eduardo López Peñafiel • Tercer premi (ex aequo): Iván Martínez Barrio
3r ESO • Primer premi: Sonia Pérez Mourelo • Segon premi: Miquel Pastor Díaz • Tercer premi: Biel Rodríguez
Santacana
4t ESO • Primer premi: Miquel Escala López • Segon premi: Benjamí Ventura Juvé • Tercer premi: Martina
Montserrat Vilar
1r de Batxillerat • Primer premi: Ona Laudo Vivó • Segon premi: Sergi Florido Raventós • Tercer premi: Aleix Mata
Piñol
2n de Batxillerat • Primer premi: Amaia Lagarde Teixidó • Segon premi: Josep Maria Solà Pacheco • Tercer premi:
Maria Àngels Gustems Molins
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En el marc de la Setmana de la Ciència s’han organitzat en les diferents classes de 1r a 6è de Primària, activitats
relacionades amb l’experimentació i l’observació directa per part de l’alumnat.
Els experiments duts a terme als diferents cursos han estat:
1r. Invisible ink
2n. Giant naked egg
3r. Growth and soil
4t. Growing a grasshead
5è. Human cells
6è. Senses experiment

COL.LEGI SANT JOSEP
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En el marc de la Setmana de la Ciència també s’organitzaren tot un munt d’activitats de disseminació de la ciència
arreu del nostre territori. Jornades de portes obertes, activitats virtuals, exposicions, tallers científics.
Aquest any la Setmana de la Ciència es va centrar en el tema de la sostenibilitat.
A l’Escola Infantil ho van celebrar els dies 15 al 19 de novembre.
A cada curs i dins alguna àrea tecnològica, es van fer experiments diferents per prendre consciència de la importància
de cuidar el nostre planeta i preservar els recursos naturals.
Llar1 i Llar2: Pluja de colors i eperimentació amb colors.
A P3: Ou o pilota? i dibuix secret.
P4: Color per capil·laritat i Llet de colors.
Recursos Tecnològics Aplicats (RTA) P4: L’Arc de Sant Martí-Efectes de la llum.
P5: El volcà.
Recursos Tecnològics Aplicats (RTA) P5: Propietats màgiques de l’aigua.

Els nens i nenes van gaudir fent experiments per la part
de màgia que comporta i, de manera lúdica aprenent com
es pot millorar el nostre entorn.
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ORGANIGRAMA
I PROFESSORAT
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ÀMBITS PSICOPEDAGÒGICS 2021-2022
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 NÚRIA ROSELL.

EQUIP DOCENT DEL CURS 2021-22
EDUCACIÓ INFANTIL
Alcántara González, Yolanda (Tut. Llar-0)
Amposta Estruch, Teresa (Tut. P5 B)
Arnan Painous, Jéssica (Tut. Llar-1)
Galzeran Pérez, Marta (Tut P4B)
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. P5 A)
Pérez Galceran, Marta (Tut. P4 B)
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. P4 A)
Coordinadora Educació Infantil: Mari Cruz Sanz Roldán
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Alemany Ruiz, Anna (Tut. 1r A)
Bargalló Tena, Montserrat (Mestra Castellà, Català i
Socials)
Carbó Sardà, Laura (Tut. 3r C)
Cardús Romeu, Jordina (Mestra d’Anglès)
Compte Gran, Yvonne (Tut. 6è B)
Cruces Galindo, Ma. José (Tut. 1r C)
Escolà Cases, Núria (Tut. 2n C)
Esteve Escofet, Àlex (Mestre Ed. Física)
Forns Varias, Concep (Tut. 6è C)
Grases Simon, Joan (Mestre RTA)
Guasch Sanabra, Marta (Tut. 6è D)
Guilera Montserrat, Mónica (Tut. 5è A)
Gumà Sànchez, Mercè (Tut. 4t B)
Han Xue, Liang (Mestre Xinès)
Julià Vallès, Assumpció (Tut. 5è B)
Liñan Colet, Raquel (Tut. 6è D)
Llaquet Isart, Montse (Mestra Anglès)
Martín Martínez, Gemma (Mestra RTA)
Martínez Pinent, Montserrat (Tut. 3r B)
Masagué Florit, Laura (Tut. 2n A)
Mir Guxens, Salvador (Mestre Ed. Física)
Navarret Domènech, Elena (Mestra Català,
Matemàtiques i Religió)
Pérez Gallego, Ma. José (Tut. 5è C)
Plazas Torné, Núria (Tut. 6è A)
Rosell Rebulà, Núria (Tut. 5è D)
Sabaté Coca, Maria (Tut. 4t C)
Salvador Alanyà, Laura (Mestra Música)
Santís Martí, Laia (Tut. 4t D)
Solé Casanovas, Albert (Mestre Ed. Física)
Solé Grabalosa, Marta (Tut. 1r B)
Solé Repiso, Júlia (Tut. 2n B)
Suàrez Moreno, Elisabeth (Tut 3r A)
Tres Julià, Marta (Tut. 4t A)
Urgell Domènech, Montserrat (Mestra RTA i Música)
Vila Luís, Maribel (Mestra Science, Castellà,
Matemàtiques i Català)
Coordinadora Cicle Inicial: Laura Massagué Florit
Coordinadora Cicle Mitjà: Mercè Gumà Sanchez
Coordinadora Cicle Superior: Núria Plazas Torné
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Aranda Maldonado, Montse (Tut. 1r C, Prof. Música, Project i Socials)
Bargalló Poch, Oriol (Tut. 3r C, Community Service i Matemàtiques)
Borja Casas, Anna (Prof. Religió i Socials)
Carbó Casanellas, Marta (Tut. 1r A, Prof. Socials i Art)
Cardús Romeu, Jordina (Prof. Anglès i Project)
Contreras Casals, Montse (Tut. 2n C, Prof. Anglès, Català i Project)
Córdoba Garrido, Alba (Tut. 4t B, Prof. Català)
Cuscó Valls, Marta (Prof. Socials i Plàstica)
Del Fresno Solé, Inés (Tut. 3r A, Prof. Física i Química, Project i Biologia)
Eroles Ollé, Joan (Prof. Economia i Religió)
Esteve Escofet, Àlex (Prof. Educació física)
Feliz Oliver, Irene (Prof. Socials i Plàstica)
Figueras Oliver, Montse (Tut. 2n B i Prof. Català i Socials)
Font Olivella, Carmina (Prof. Matemàtiques)
Grases Simón, Joan (Prof. Taller, Tecnologia)
Guiu Colom, Mercè (Prof. Castellà i Francès)
Hellín Aguilar, Maria (Tut. 4t C i Prof. Castellà)
Hormigos Mesa, Sara (Prof.Català, Castellà i Project)
Jansana Puerta, Joan (Prof. Informàtica, Tecnologia i TiC)
Llopart Ventura, Anna (Tut. 2n D, Prof. Física i Química i Naturals)
Llopart Noya, Imma (Prof. Física i Química)
López Petrus, Cristina (Tut. 4t A i Prof. Socials)
Lucas Laderas, Guillermo (Prof. Matemàtiques)
Martínez Tortajada. Sònia (Tut. 2n A, Prof. Castellà, Alemany i Community Service)
Navarret Domènech, Elena (Prof. Socials)
Navarret Domènech, Imma (Tut. 4t D, Prof. Matemàtiques i TiC)
Niubò Bonsom, Helena (Prof. Castellà i Francès)
Pinedo Painous, Nerea (Tut. 3r C, Prof. Matemàtiques i Community Service)
Ràfols De Pascual, Laia (Tut. 3r B, Prof. Matemàtiques)
Sáez Martínez, Francesca (Prof. Anglès)
Sánchez Camps, Mercè (Prof. Català)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. física i Màquina Humana)
Urgell Domènech, Montse (Prof. Religió i Community Service)
Valldeperas Prats, Pol (Tut. 4t A i Prof. Socials)
Varias Ribot, Assumpta (Tut. 3r D i Prof. Català)
Verge Gabaldà, Josep (Prof. Naturals, Biologia i Física i Química)
Vicini Ochoteco, Alessia (Tut. 1r B, Prof. Anglès, Project, Català i Plàstica)
Coordinadora 1r i 2n ESO: Montse Aranda Maldonado
Coordinadora 3r i 4t ESO: Assumpta Varias Ribot
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BATXILLERAT
Amat Marquès, Joan (Prof. Biologia)
Bargalló Poch, Oriol (Prof. Matemàtiques)
Borja Casas, Anna (Prof. Filosofia)
Carbó Casanellas, Marta (Prof. Fonament de les Arts i Geografia)
Cardús Romeu, Jordina (Tut. 1r C i Prof. Anglès)
Córdoba Garrido, Alba (Prof. Llengua i Literatura Catalanes)
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)
Feliz Oliver, Irene (Prof. Cultura Audiovisual)
Font Cardús, Jordi (Prof. Tecnologia industrial)
Font Olivella, Carmina (Prof. Dibuix tècnic)
Hellín Aguilar, Maria (Prof. Llatí i literatura castellana)
Julià Casanovas, Núria (Prof. Matemàtiques)
López Petrus, Cristina (Prof. Història del Món, Geografia i Història)
Lucas Laderas, Guillermo (Tut. 1r A i Prof. Biologia, Matemàtiques i CMC)
Llopart Noya, Imma (Tut. 2n A, Prof. Física i Matemàtiques)
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)
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 i Ciències del Món Contemporani)
Coordinadora Batxillerat: Mercè Pallarès Riba
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DATES A RECORDAR
Celebracions escolars
Castanyada: 29 d’octubre
Sta. Cecília: 22 de novembre (tarda)
Fira de Nadal: 18 de desembre (anul.lada)
Nadal digital: 21 de desembre (tarda)
Festa de Nadal: 22 de desembre
Portes Obertes: 24 de març
St. Josep: 18 de març (tarda)
Sant Jordi: 22 d’abril

Dies no lectius
Festes de lliure elecció: 7 de desembre, 28 de febrer, 29 d’abril
Festes de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
Setmana Santa: del 11 d’abril al 18 d’abril (ambdós inclosos)
Vacances d’estiu: a partir del 23 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 – 9, 10 i 11 DE MAIG. La Marinada, Cambrils
1r i 2n PRIMÀRIA – 13, 14 i 15 DE JUNY. El Ginebró, Vilopriu, Girona.
3r i 4t PRIMÀRIA – 20, 21 i 22 DE JUNY. El Ginebró, Vilopriu, Girona.
5è PRIMÀRIA – 13, 14 i 15 DE JUNY. Dom Bosco Castellnou de Bages.
6è PRIMÀRIA – 13, 14 i 15 DE JUNY. Mas Gorgoll, Palamós.
1r ESO – 8, 9, 10 DE JUNY. Delthíbera. Sant Carles de la Ràpita.
2n ESO – 8, 9, 10 DE JUNY. Oliola, Ponts.
4t ESO – Del 4 al 8 D’ABRIL. Viatge a Cantàbria
1r BATXILLERAT – 23, 24 i 25 DE FEBRER. Esquiada
*En aquest moment aquestes són les dates previstes per aquestes activitats de curs.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2021-2022
ESCACS.
Professorat: Consell Esportiu de l’Alt Penedès
PATINATGE ARTÍSTIC.
Professorat:
Júlia Gumà, Clara Simón, Èlia Beltran i
Ariadna Aymerich
ESCOLA D’HOQUEI.
Professorat: Entrenadors d’Hoquei
TEATRE.
Professorat: Sara Hormigos, Gemma Martín.
SENSE EMOCIONS NO HI HA APRENANTAGE
Professora: Mar Piñol.
GUITARRA.
Professorat: Pina Pintado
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: DIBUIX.
Professorat: Imma Navarret i Carmina Font
ROBÒTICA.
Professorat: Monitors de Robotix Penedès
ANGLÈS.
Professorat: Sky School Of English.
CUINA: COMBINEM ALIMENTS
Professorat: Carles Alarcon
MULTIESPORTS:
Professorat: Consell Esportiu de l’Alt Penedès
CINEMA, EL 7è ART:
Professorat: Javier Méndez
COSTURA CREATIVA:
Professorat: Laura Barriendos
TÈCNIQUES D’ESTUDI:
Professorat: Elena Navarret
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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.
COL.LABORADORS:

www.agoracatering.es

www.hillsabus.com

www.dotorbus.com

Redacció:
Maria Hellín, Nerea Pinedo, Oriol Bargalló, Assumpta Varias
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

