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COL.LEGI SANT JOSEP

EDITORIAL
Viatge a l’interior

15 de juliol del 2010. Ja fa uns mesos que espero que arribi el dia. A les 12:05 surt 
el meu avió puntualment de l’aeroport de Barcelona, direcció a Bamako, Mali. A 
l’arribada m’instal·lo a l’hostal Auberge Djamilla, on només hi passaré una nit. Al 
matí següent agafo l’autobús a l’estació de Sogoniko amb destí a Timbuctú. M’espera 
un trajecte de 1010 Kilòmetres, 16 hores de carretera. Tinc moltes ganes de visitar la 
ciutat de Timbuctú, ho he somniat despert, la ciutat dels 333 sants, la perla del desert.

Aquest seria l’inici del típic diari de viatge vist des de la perspectiva d’un privilegiat, 
vist des del lloc dels que ho posseïm tot i no ens falta de res. Som aquells que ens 
podem permetre el luxe de viatjar pel món sencer sense que importi el nostre origen. 
El nostre passaport representa un document cínic, tacat de sang, cobdícia i altres 
males arts que ens obren totes les duanes del món. Quan viatjo sempre intento tenir 
present aquesta condició perquè fàcilment es cau en el parany de convertir aquesta 
activitat en un producte més per al consum i al servei del sistema.

Viatjar de forma reflexiva permet que el viatge tingui més sentit, permet adonar-
te molt més clarament que el mal anomenat “èxit” dels països desenvolupats ha 
estat fonamentat en el domini i l’explotació sobre altres regions. Inicialment, aquesta 
dominació es va aconseguir a través de l’ocupació militar, el control social i la 
imposició cultural del colonialisme. Posteriorment es manté a través de fórmules de 
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Pol  Valldeperas
Cap del departament de Ciències Socials
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dependència financera, comercial i cultural. El resultat d’aquest procés és una relació 
jerarquitzada entre llocs i regions del planeta que, de manera  resumida queda definit 
per l’existència de zones dominadores i explotadores i zones submises i espoliades. 
Així doncs, cal ser molt conscients que el nostre privilegi com a viatgers neix d’un 
procés històric iniciat al segle XV basat en la violència, la discriminació i el racisme 
social i institucional.
Sempre m’han inquietat les contradiccions i les injustícies. Porto de forma natural un 
desig de viatjar i conèixer la realitat des de diversos punts de vista. I per experiència 
sé que cal fer un esforç important per ser un viatger, i no simplement un turista. 
Fer aquesta distinció pot semblar esnobisme, però no ho és, és fruit d’una profunda 
reflexió sobre què significa viatjar. 

Viatjar i sortir a l’exterior seria bo per tothom, per poder créixer, ampliar mirades, 
enriquir la vida i expandir el pensament. No obstant, el privilegi de poder-ho fer 
ens obliga a estar compromesos amb la forma com ho fem. Sovint comparteixo 
aquesta qüestió amb els alumnes, perquè sé que ells formen part d’aquest grup de 
privilegiats, i si els puc transmetre que el més important del viatge no és ni el destí ni 
les comoditats, sinó la transformació interior i la reflexió que comporta l’experiència, 
crec que hauré ajudat a formar futurs viatgers que podran contribuir a un futur millor.
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Els lleons, Dofins i Tortugues hem 
celebrat Sant Jordi creant la nostra 

pròpia paradeta de llibres a les 
aules, hem explicat contes i hem 
gaudit anant per totes les classes 

compartint moments molt interessants 
i significatius pels nens/es.

Hem realitzat diferents manualitats 
amb Sant Jordi com tema principal, la 
rosa, el drac, punts de llibre, dibuixos...

així portem un tros de cole a casa.

Sant Jordi 2022
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A cicle inicial ens agraden molt 
les celebracions i les tradicions, 

especialment Sant Jordi. 

Durant les activitats de la celebració de 
la diada no pot faltar la representació 
de la llegenda per part de les mestres, 

l’entrega del conte per part dels 
alumnes de 6è i els treballs manuals.
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3r A - Nona Domenech i Vinyet Martinez
3r B - Daniela Cruz i Ivet Tort
3r C - Pol Gimeno i Itzel Nazareno
4t A - Claudia Crespo i Nil Suriol
4t B - Júlia Calero i Blanca Almirall
4t C - Ona Martí i Anna Esparó
4t D - Martí Castellà i Martina Ponts

3r i 4t primària

El divendres passat, el 22 d’abril, a la biblioteca 
de Sant Sadurní s’ha celebrat un acte amb la 
finalitat de lliurar els premis del concurs literari 
de la diada de Sant Jordi.
Enguany els nens i nenes de quart de primària 
de les escoles de la vila han estat convidats a 
escriure un conte relacionat amb un ofici del 
sector primari. 
Els guanyadors de la nostra escola, han estat:

4t A: BERTA OLIVAS CALAF
4T B: DAVID SOTO GUEZALA
4TC: ANNA ESPARÓ DEL FRESNO 
4TD: PAULA ESPLUGAS PACHECO 
 
MOLTES FELICITATS A TOTS ELS NENS I NENES 
DE TOT SANT SADURNÍ QUE HI VAN PARTICIPAR!

Sant Jordi 2022
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5è A:  “El Misteri De L’ull De Vidre” – Daniela Poncelas Fernández
“La Misteriosa Casa” – Laura López Peñafiel
5è B: “ Un Sant Jordi Especial” – Mariona Sellarès Llopart
“El Misteri Del Prat” – Mar Roig Guerrero
5è C: “El Robot Roby” – Laia Vaquer Ortigosa
“La Meva Vida Ha Canviat” – Aina Morera Batlle
5è D: “ Un Viatge Per La Vida” – Anna Rodríguez Casadejús
“De Sobte, Una Teistesa” – Roger Rodríguez Martínez
6è A: “El Viatger Del Temps” – Joana Varias Fernández
“L´Amic Imaginari” – Coia Jou Guerrero
6è B: “La Guerra” – Montserrat Gustems Molins
“El Sant Jordi De L´Anna” – Carla Edo Sánchez 
6è C:“Qui És Ell?” – Núria Traver Cols
“La Bèstia De La Casa Nova” – Andreu Camats Novoa
6è D:“ El Policia” – Iria Varias Fernández
“La Missió” – Arnau Mazón Giró

5è B

5è A

6è A

6è C

5è D

5è C

6è D

6è B

5è i 6è primària
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Sant Jordi 2022 • 1r ESO
CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS

GUANYADORS:
Negre, vermell, blanc i foscor de l’Àlex Soto
Com pot canviar una vida de la Lucía Martín
Una última història de l’Anna Carbó
FINALISTES:
El secret del govern xinès del Jan Marí
La meva millor amiga l’Athalia de la Berta Moreno
El secret d’entre les branques de la Maria Ranson 
Massa bona gent de la Jana Rodríguez
Ruïnoses desdites en sèrie de la Inas Bethaoui
Un record del passat de l’Abril Gisbert

GUANYADORS: 
Oscuridad de la Marta Martín
Viaje en el tiempo de la Jana Rodríguez
FINALISTES:
Mientras bailas en la luna de la Paula Jiménez
Ocurre cuando tiene que ocurrir de l’Anna Carbó

GUANYADORS:
1,2,3,3 end de l’Àlex Soto
The dove with fairy wings de la Mar López
Every second of life de la Marta Royo 
FINALISTES: 
Emotional Scar del Kaito Darbyshire
Letter to a future society de la Maria Ranson
Positive thoughts de la Jana Rodríguez
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Sant Jordi 2022 • 2n ESO

GUANYADORS:
La Revolta del Biel Gracia 
La meva història del Max Rosell
Germinació, maduració i pol·lonització del Miquel Elizalde 
La caça de la Lia Elizalde
FINALISTES: 
Adolescent i punt de la Clara Fabregat
La història de dos joves del Rafel Valls
Garavat de la Júlia Vicens
El conte de la Daila de la Laia Jansana

GUANYADORS:
¿Quién fue? de la Marina Galimany
Mi niña valiente de l’Alícia Rodríguez
El arte de ser una mujer fatal de l’Abril Martínez
FINALISTES:
Ilusión desvanecida del Biel Garcia
La flor de l’Emma Pérez
Carpe diem de l’Aina Catllà

GUANYADORS:
Love letters for strangers de la Maria Glimany
The Doorknob de l’Emma Pérez
The difficult damsel that stole my heart de l’Abril Martínez
A tragic friendship de la Laia Jansana
FINALISTES:
Friends to ... de la Clara Fabregat
Maybe one day de la Foix Olivé
Know before you reject de l’Aina Pérez
My best therapy de l’Alexandra Matea

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS
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Sant Jordi 2022 • 3r ESO

3r PREMI
Més enllà d’on arriba la vista de la Tania Onorato

2n PREMI
Por a viure de la Sonia Pérez

1r PREMI
Per què? del Pol Olivella

3r PREMI
La noche del Marc Gómez

2n PREMI
Efímero de la Tania Onorato

1r PREM
El segundo estrago de l’Alex Vidal

3r PREMI 
If only i had not done that del Marc Gómez

2n PREMI
Mum i’m sorry del Pol Olivella

1r PREMI
Under the water de la Sonia Pérez

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS
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Sant Jordi 2022 • 4t ESO

3r PREMI 
Una bandera que no es digne de mencionar de la Paula García

2n PREMI
L’idioma de les flors de l’Ángela Penalva

1r PREMI
Un altre món és possible del Miquel Escala

3r PREMI
A ti amor, yo te imploro de la Sara Calvo

2n PREMI
La muerte de l’Elsa Bosch

1r PREMI
En un jardín de flores descansa mi alma de la Maria Cano

3r PREMI
Together forever de l’Àngela Penalva

2n PREMI: 
Boxes de la Paula García

1r PREMI
Some stars are forever de l’Iris Boer

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS
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Sant Jordi 2021 • 1r i 2n BATXILLERAT

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS

POESIA
2n PREMI

Gravat d’un somni vestit d’amor de T. Miró
1r PREMI

Desembre i abril de S. Garcia

POESIA

2n PREMI
El Sabio de l’ O. Sandoval

1r PREMI
Soneto en soledad de J. Aliseda

POESIA

2n PREMI
The Place where i feel safe de A. Martin

1r PREMI
Collective Frustration de Ch. Soro

NARRATIVA

2n PREMI
Dues cançons i un fragment tòpic de X. SanJuan

1r PREMI
Viacrucis de M. Rubiano

NARRATIVA

2n PREMI
Miscarriage of Justice de G. Clarasó

1r PREMI
To the Girl I Never Met de F. Bargalló

NARRATIVA

1r PREMI
Gitanillo de Triana de M. Rubiano
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Orientació 
psicopedagògica

EXTERIORS

El nostre cos és el vehicle per moure’ns i expressar la vida. Sembla que malgrat vivim en una societat 
abocada a l’exterioritat i a la superficialitat tenim dificultats per expressar i comunicar el que pensem i 
sentim. Quan observem els nostres nens, nenes i joves, ens preocupa que aprenguin a ser i expressar 
el que són, en totes les seves dimensions. És ben curiós que en gran part, la nostra preocupació separi 
l’exterior i l’interior d’una forma tan marcada, quan en realitat són formes complementàries. 

Potser hauríem de ser atrevits i donar al cos la importància que té. Perquè cuidar i cultivar el nostre 
cos és molt important, és una qüestió de salut i d’equilibri personal. No proposem aquesta afirmació en 
el sentit merament estètic ni de culte al cos. Ens podríem plantejar que cuidar l’exterior és al mateix 
temps cuidar l’interior, i que ambdós aspectes són necessaris per trobar el benestar. És molt important 
educar el gust per una vida activa, social, compartida, en la que en la nostra rutina hi hagi vida exterior, 
comunicació, conversa i diàleg, perquè si sortim a la trobada amb els altres ens trobem més fàcilment a 
nosaltres mateixos. 

Sortir a l’exterior amb el nostre cos, implica mostrar el que som. Per mostrar externament qui som 
ens hem de preguntar què és el que ens agrada, què ens inspira, quins són els nostres interessos més 
genuins, que no tenen per què coincidir amb els dels altres necessàriament. Si coneixem els nostres 
interessos ens projectem cap a l’exterior amb més sentit. També és important conèixer què se’ns dona 
bé, què és allò que ens surt cap enfora de forma més fluida i natural. Aquesta qüestió sovint és difícil 
d’identificar quan estem molt acostumats a no observar-nos massa. Finalment, fer referència a la finalitat 
que pot tenir exterioritzar el que som. Creiem que cal potenciar un sentit col·lectiu, és a dir, trobar què 
és el que podem oferir als altres per millorar el món i la societat, amb què podríem contribuir en positiu 
perquè cada dia valgui la pena llevar-se i posar-se en acció.

Si ens preocupa que els nostres fills i filles sàpiguen exterioritzar els seus sentiments, comunicar-se 
bé amb els altres i expressar-se de forma natural i respectuosa envers l’entorn, creiem que és molt 
important que els adults els acompanyem en el camí. Tal i com hem dit, recomanaríem potenciar i animar 
a una vida activa, proposar sortides el cap de setmana, animar a fer esport, convidar amics i amigues a 
casa, preguntar com se senten i com pensen, i en definitiva, convidar-los a viure intensament. Si des de 
petits cultivem aquests aspectes, és més fàcil que a l’adolescència ells triïn compartir aquestes activitats 
amb els seus iguals. Als pares i mares d’adolescents, els quedarà acceptar que es van fent grans i que 
voldran mirar el món des de l’exterior, i si pot ser, allunyats del nostre territori. 

        Departament de Logopèdia i Psicopedagogia.
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Ferran Miralles Llopart, Sònia Pérez Mourelo i Biel Rodríguez 
Santacana: GUANYADORS DEL PICA LLETRES 2022 de les 
Comarques de l’Alt i el Baix Penedès.

El Pica Lletres és un concurs lingüístic que pretén entretenir, fomentar i promoure l’ús de la llengua 
catalana, a nivell oral i escrit.
Els participants d’aquest concurs han de ser tres alumnes de 3r d’ESO que coneguin bé la llengua 
catalana, el seu alfabet, la seva ortografia i la seva pronúncia.
Aquest any el col·legi Sant Josep es va presentar per primera vegada i els seus representants van 
aconseguir superar tots els concursos de l’Alt i el Baix Penedès fins arribar a la final i guanyar. 
Els alumnes guanyadors són el Ferran Miralles Llopart, la Sònia Pérez Mourelo i el Biel Rodríguez 
Santacana.
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El concurs es va disputar durant el mes de novembre però Penedès TV no va començar a emetre les 
gravacions fins el mes passat.
Per a la final de Catalunya, cada comarca només podia presentar un alumne i en el nostre cas aquest va 
ser el Biel Rodríguez Santacana.
La final es va gravar al Teatre de la Passió d’Esparreguera i aquesta vegada tots els nostres alumnes de 
3r d’ESO van poder-hi assistir de públic.

En Biel va jugar un bon paper però no va aconseguir ser el millor dels millors. Igualment des de la 
Revista Lligams i en nom de tot el Col·legi Sant Josep el felicitem.
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Els Pollets comencem el dia saludant a la 
mascota de la classe, el Pollet, i seguim 
coneixent racons del nostre  pati.

La classe dels Conillets hem sortit pel 
centre del poble a veure els aparadors 
de les pastisseries on hem pogut veure 
moltes figures de xocolata.

Educació Infantil
Exteriors

Les tortugues hem treballat molt plantant el nostre petit hort a la 
terrassa.  Hem estat generosos amb les llavors i l’aigua i de ben segur 
que obtindrem uns bons resultats.
D’altra banda no podem oblidar la sortida a CASES BLANQUES, un 
contacte amb la natura i passeig pel bosc ens ha portat a viure el centre 
d’interès del Circ i els malabars de manera diferent. Ha esta tota una 
experiència de Bosc, jocs i somriures.
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Els Dofins hem sortit al pati per buscar números amagats a 
diferents llocs, és divertit trobar números escampats pel pati 
i que han sortit de l’aula per formar part del paisatge exterior.
Els números doncs estan presents a molts llocs de la nostra 
vida.
D’altra banda també volem destacar la sortida al PINAR on 
envoltats de natura hem fet descobriments científics ajudats 
per Dr. Star.    Hem observat diferents planetes,  hem pogut 
anar a l’Observatori per veure el sol amb un telescopi, hem 
realitzat alguna manualitat  relacionada amb el tema de l’espai.  
I tot i el que hem après ha estat acompanyat d’una bona estona 
de joc i de diversió

Els Lleons hem sortit a la biblioteca Municipal de Sant Sadurní on hem 
descobert diferents seccions dedicades als infants i on podem gaudir d’estones 
de lectura, investigació, etc, perquè hi ha milers de llibres que nosaltres 
podem llegir i consultar.
La sortida per excel·lència, són les NOSTRES COLÒNIES a la MARINADA de 
Cambrils, un any més hem gaudit de 3 dies plens de jocs on el mar i el seu 
entorn s’han fet presents.
Monitors i mestres ens han acompanyat durant aquesta aventura que hem 
viscut dia i nit i també hem descobert noves històries de l’AVI MIQUEL, un vell 
mariner que ens ha ajudat a trobar tresors amagats.
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Aprofitem les excursions, projectes i celebracions per a gaudir dels espais exteriors, alguns estan a la 
voreta del col·legi i d’altres força lluny. A l’exterior hem celebrat Dijous gras, Sant Jordi, etc ... i de la 
natura n’hem gaudit als parcs de la vila i a l’excursió al Montseny.

1r i 2n de Primària
Exteriors

17
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3r i 4t de Primària Els alumnes de 3r de Primària, divendres 6 de maig 
vam anar d’excursió de Montserrat. Vam pujar 
amb el funicular fins el Parc Natural, vam fer una 
caminada molt bonica fins a arribar a la basílica, on 
vam veure cantar els escolanets. Tenim un paisatge 
preciós a prop de casa!

Exteriors
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Els alumnes de 4t de primària van fer una activitat 
de tutoria al pati de l’escola i dues més a una plaça 
del poble aprofitant aquest bon temps.
A través d’un joc vam treballar la diversitat i tots 
els punts que ens uneixen.
Després vam explicar el conte “EL CERCLE” que hi 
tenia relació.
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5è i 6è de primària Els alumnes de 5è i 6è celebrem Sant Josep fent 
una sortida a Can Mas de la Riera

SORTIDA A CARDONA: Els alumnes de 6è vàrem 
visitar les Mines de Sal i el Castell de Cardona el 
dimarts 5 d´abril. Va ser una visita molt interessant 
que ens va servir per descobrir la importància 
d’aquesta meravella de la natura (la muntanya de 
sal) des de la prehistòria fins avui dia.

COLÒNIES A MAS GORGOLL: Els dies 13, 14 i 15 de juny, els 
alumnes de 6è vam anar de colònies a la casa “Mas Gorgoll” de 
Palamós. Ens ho vam passar molt bé i vam gaudit d´uns dies de 
convivència plens d´emocions. Ens vam banyar a la platja i a la 
piscina, vam fer la descoberta del litoral i vam visitar el port on 
vam poder veure la subhasta del peix i les barques de pesca. 

Exteriors
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COLÒNIES A MAS GORGOLL: Els dies 13, 14 i 15 de juny, els 
alumnes de 6è vam anar de colònies a la casa “Mas Gorgoll” de 
Palamós. Ens ho vam passar molt bé i vam gaudit d´uns dies de 
convivència plens d´emocions. Ens vam banyar a la platja i a la 
piscina, vam fer la descoberta del litoral i vam visitar el port on 
vam poder veure la subhasta del peix i les barques de pesca. 

Els alumnes de 5è d´ed. 
Primària vam realitzar una 
sortida al Cim d´Àligues 
de Sant Feliu de Codines  
el passat 28 de setembre. 
Vam poder descobrir  les 
aus rapinyaires a través 
d´un passeig pel  bosc i la 
visita de les gàbies on viuen. 
Seguidament vam assistir a 
una sessió de vol que ens va 
emocionar molt. Després de 
dinar vam participar d´una  
Gimcana divertidíssima que 
ens va servir per demostrar 
i assimilar tot el què havíem 
après durant el matí. Com 
sempre una experiència 
genial!
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1r i 2n ESO

Tarda de berenar el dia 
de Sant Josep

Colònies a La Ràpita

Exteriors
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Tarda de berenar el dia 
de Sant Josep

Visita al MNAC

Colònies a Oliola
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3r d’ESO
La sortida cultural del primer trimestre dels 
alumnes de tercer d’ESO va ser a Olot per visitar la 
zona volcànica de la Garrotxa, on van fer un taller 
sobre el volcà Croscat i una ruta guiada per la 
Fageda d’en Jordà.

La penúltima setmana de curs 
vam anar a Waterworld, un parc 
aquàtic on els alumnes es van 
poder refrescar i gaudir d’una 
jornada lúdica.

Exteriors
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Community service  a 3r ESO

Els alumnes de tercer d’ESO del Col·legi Sant Josep participen setmanalment del projecte “El bosc i l’hort 
de les escoles”, un projecte que pretén promoure una educació vital desenvolupada en espais naturals 
i verds a l’aire lliure. Es tracta d’una col·laboració amb l’ADF Sant Sadurní, impulsors del projecte, i 
consisteix en recuperar mediambientalment uns terrenys municipals al meandre del riu Lavernó, al 
paratge conegut com “la Timba de Can Mas de la Riera”, per convertir-los en un espai d’aprenentatge, 
estudi i convivència.

S’ha recuperat un hort i s’hi han realitzat tasques de cura, plantació, manteniment i collita. Paral·lelament, 
els alumnes han desenvolupat un seguit de tasques col·laboratives dins l’aula per conscienciar la població 
escolar sobre el canvi climàtic i per promoure un desenvolupament sostenible.

A més a més, els alumnes de tercer d’ESO han fet d’apicultors, han visitat una exposició sobre els incendis, 
han plantat herbes remeieres i han caminat entre vinyes pel Penedès.
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Els alumnes de 4t d’ESO van realitzar el viatge de 
fi d’etapa a Cantàbria la setmana del 4 al 8 d’abril.

El passat 5 de maig els alumnes de 4t d’ESO varen fer 
una visita teatralitzada a la Colònia Vidal (Puig-Reig). 
Així varen poder conèixer de primera mà com era la 
vida en una colònia tèxtil de principis del segle XX.

Enguany, els alumnes de 4t 
d’ESO varen poder assistir 
presencialment al Saló de 
l’Ensenyament el dia 18 de març. 
D’aquesta forma, varen poder 
informar-se sobre els estudis 
postobligatoris que cursaran el 
proper curs.

4t ESO
Exteriors
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Intercanvi  a 4t ESO

La setmana del 16 al 20 de maig vam tenir el plaer de comptar amb la presència de l’Stefanie Pegritz, 
vienesa de naixement i professora de llengües estrangeres i d’art a l’escola BGR RG Groß-Enzersdorf a 
Niederösterreich (Baixa Àustria) (https://www.bggrossenzersdorf.ac.at/).

L’Stefanie va obtenir la beca Erasmus plus per a docents, el que li va permetre venir al nostre col·legi i 
acompanyar la professora titular a les classes d’alemany de tots els cursos de la ESO.  Ens va explicar 
coses curioses d’Àustria i del seu sistema educatiu i els alumnes van poder conversar amb ella i practicar 
la seva competència comunicativa oral.
L’Stefanie i jo ens vam conèixer gràcies a una amiga comú de Viena i vam posar-nos d’acord per a 
realitzar un projecte entre els seus alumnes i els meus alumnes de 4t d’ESO.  A partir d’aquí va demanar 
aquesta beca i els alumnes van poder aprofitar aquesta oportunitat.
Ens agradaria comentar que un dels punts que l’Stefanie va destacar va ser que els alumnes, tant de 
nivell més bàsic com de nivell més avançat, eren capaços d’expressar-se oralment en el seu nivell i que 
s’atrevien a parlar i participaven molt. 
Els alumnes destaquen que va ser molt interessant poder tenir contacte directe amb algú natiu, que 
podien entendre gran part del que deia i que van poder-s’hi comunicar. 
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1r i 2n de Batxillerat
Visita guiada al recinte modernista de Sant Pau, des 
del 1997 declarat patrimoni de la humanitat per la 
UNESCO.

Els alumnes de 1r de 
Batxillerat han viatjat 
al Nord d’Espanya.

Excursió al Saló de l’Ensenyament el 
dia 19 de març. D’aquesta forma, varen 
poder informar-se sobre les opcions 
després del Batxillerat.

Exteriors
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Els alumnes de 2n de batxillerat van fer una visita
el MOCO Museum i a una exposició de Banksy dins de 
l’assignatura de Cultura Audiovisual.

També vam fer una visita al MNAC i 
al Pavelló Mies Van der Rohe dins de 
l’assignatura de Fonaments de les Arts.
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COL.LEGI SANT JOSEP

Nom i cognoms: Anna Forés Tarrada.
Promoció: Batxillerat: 2004 - 2006.

Titulació: Graduat universitari en Art i Disseny, Escola 
Massana, UAB (Barcelona, Espanya). 
Cum Laude en el Projecte final de carrera.

Altres estudis: Ausbildung als Mediengestalter/in Digital und 
Print, Berufsbildende Schule Gestaltung un Technik (Trier, 
Alemanya).

Idiomes: Català, Castellà, Anglès, Italià, Alemany, Francès.

Lloc de residència actual
Luxemburg, Luxemburg.

Altres països on hagis viscut
Itàlia, Alemanya, Espanya, Luxemburg.

Treball: 
2020 - 2022 Dissenyadora Visual, Amazon Devices Europe - Alexa (Luxemburg, 
Luxemburg)
2018 - 2020 Dissenyadora Gràfica, Kneip Financial Services (Luxemburg, Luxemburg)
2016 - 2018 Dissenyadora Gràfica, Brandtec GmbH (Trier, Alemanya)
2014 - 2016 Dissenyadora Gràfica, Bach und Partner (Köln, Alemanya)
2013 - 2014 Dissenyadora Gràfica, Motivat Media (Barcelona, Espanya)
2012 - 2013 Dissenyadora i Artista, DS Mosaic, (Toscana, Itàlia) 

Experiència personal: 
  - Erasmus a Itàlia - Accademia di belle arti di Roma (Roma, Itàlia).
  - Ausbildung a Alemanya - Berufsbildende Schule Gestaltung un Technik (Trier, 
Alemanya).

Alguna recomanació als estudiants actuals?
Que si poden viatgin i aprenguin idiomes, obre portes i punts de vista, et fa més 
autònom i capaç d’adaptar-te al canvi, la vida és un canvi constant, l’adaptabilitat és 
una bona qualitat.

Altres: 
En el meu camp, és necessari que t’agradi el que fas, cal aprendre a ser autodidacte i 
l’interès hi juga un paper especial, els programes informàtics, les tendències i formes 
de comunicar-se amb el client, evolucionen diàriament amb les noves tecnologies. 
Si tens il·lusió pel que fas, et sentiràs motivat, et documentaràs al respecte i això et 
durà a progressar de manera natural, faràs un bon treball que t’obrirà portes a noves 
oportunitats. 

Ex-alumnes a l’exterior
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COL.LEGI SANT JOSEP

Nom i cognoms: Machhadie Mouslmani Viaplana 
Promoció: Batxillerat 2010-2011.

Titulació: 
Ciències de l’activitat física i l’esport (udl)

Altres estudis:
Llicència d’entrenadora de bàsquet nivell 0, 1 i 2 

Idiomes: 
Anglès, alemany, italià

Erasmus: 
Bolonya (Itàlia)

Quan i quant temps?
1 curs sencer

Treball:  
Entrenadora de bàsquet i preparadora física. 

On? 
Wels (Àustria). FCN Baskets Wels. DBB LZ OO 
(nom dels clubs actuals; masculí i femení). 

Lloc de residència:  
Wels (Àustria)

Experiència personal: 

Segons la meva experiència, marxar a treballar a fora t’enriqueix molt com a persona 
i com a professional. En el meu cas, aprens com funciona l’esport en un altre lloc, 
coneixes altres cultures i mentalitats, intercanvies diferents maneres de treballar, 
coneixes altres recursos... Per a mi, és una experiència molt positiva.

Alguna recomanació als estudiants actuals?
Aprofitar l’oportunitat de viure una experiència laboral a l’estranger.
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COL.LEGI SANT JOSEP

Nom i cognoms: Laia Sanchez Seral

Promoció: Batxillerat 2005-07

Titulació: 
Enginyeria Industrial Superior à l’Escola Tècnica Superior 
d’Engineria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Altres estudis: 
Musica al Conservatori Liceu de Barcelona, especialitat violi

Erasmus: 
Lille (França)

Quan i quant temps? 
2011-12

Lloc de residència actual
Paris

Vaig començar de responsable de projectes de la Direcció de les Operacions.
Després de dos anys, vaig canviar a la Division Gran Distribucio al departament 
Customer Care (en contacte amb clients com Carrefour, Auchan etc). 
El següent lloc de feina va ser al departement Demand Planning, on m’ocupava de les 
previsions de vendes de maquillatge (marques L’Oréal Paris i Maybelline New York). 
I finalment el meu lloc de feina actual és de S&OP International Leader a la Divisio 
Cosmetica Activa (farmacies) per la marca Vichy. 

Localitat: 
L’Oréal / Paris

Experiència personal: 
Toco a l’Association Symphonique de París des del 2013, una orquesta que es va 
fundar fa 100 anys a París.

Alguna recomanació als estudiants actuals?
Si teniu l’oportunitat no dubteu en fer un Erasmus i/o tenir una experiència professional 
a l’estranger. 
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COL.LEGI SANT JOSEP

Nom i cognoms:  Inma Pérez Gómez

Titulació: COU 1992

Altres estudis: 
Óptica i Optometria – 1996
Master en Ciencies de la visió – 1998
Doctorat - 2002

Idiomes: Espanyol, Català i Anglès proficient. Basics en Italià 
i Francès

Erasmus: 
Bolonya (itàlia)

Quan i quant temps?
1 Curs sencer

Treball:  
Ginebra, Suïssa

Actual (i anteriors si n’hi ha hagut). 
- Professional Affairs Director EU (IMG) Alcon Vision Care
- Head of Professional Affairs EMEA Alcon Vision Care
- Head of Professional Affairs, EURA CIBA VISION
- Senior Professional Marketing, Spain CIBA VISION
- Professional services manager

On?
Switzerland (Geneva)

Experiència personal: 
L’experiència al Sant Josep va ser inoblidable. Tant és així, que encara faig un viatge 
anual a un lloc diferent un cap de setmana amb 5 companyes més de l’escola, amics per 
sempre. I estic molt contenta també de saber que altres tres companys de promoció 
són ara professors a l’escola, la Núria Julià, el Jordi Font i la Imma Llopart.

Alguna recomanació als estudiants actuals?
No deixeu de somniar, tot allò que vulgueu ho aconseguireu si hi poseu força i ganes. 
Potser tot és una muntanya ara però amb un passet cada dia es pot arribar molt lluny!
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COL.LEGI SANT JOSEP

Nom i cognoms: Magda Escorsa Parera

Titulació: Batxillerat 2014/2016

Altres estudis: 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
Actual – Master in Aerospace Engineering (Major in Space) a 
ISAE-SUPAERO

Idiomes: Cursos especialitzats de l’ESA Academy, UPC Space 
Program (Associació d’estudiants). Cursos d’alemany i 
francès

Treball:  
GTD (Barcelona) – Trainee secció espai per les pràctiques
TFG (últim any de la carrera)

On?
Toulouse

Experiència personal: 
Vaig fer el meu TFG sobre algoritmes d’optimització de trajectòria en una empresa 
(GTD) durant tot l’últim any de la carrera. Al UPC Space Program fèiem llançaments de 
globus estratosfèrics per simular experiments a l’espai (tot gestionat per estudiants). 
Vaig viatjar sola per fer un voluntariat a Islàndia a l’acabar 2n de Batxillerat.  

Alguna recomanació als estudiants actuals?
Tot passa per alguna raó; em vaig quedar sense Erasmus pel covid i pensava que 
s’acabava el món i després no va ser per tant, suspendre assignatures a primer 
de carrera va fer que acabés el grau un quatri més tard i al final em va servir per 
aconseguir pràctiques d’un any sencer i no un estiu... aprofitar les oportunitats com 
venen, però que les oportunitats us sorprenguin treballant: “the harder you work the 
luckier you get”. I que no tinguin por a equivocar-se i intentar-ho: el millor que pot 
passar és que surti bé i el pitjor que aprenguis. 
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Redacció: 
Maria Hellín, Nerea Pinedo, Assumpta Varias, Marta Cuscó

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/

