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EDITORIAL

J o r n a d a  d e  p o r t e s  o b e r t e s

CONSELL DE DIRECCIÓ: UNA MODALITAT DE 
PARTICIPACIÓ DELS PARES AL COL·LEGI
Diu un vell proverbi africà que per educar un nen cal la tribu sencera.

Les societats democràtiques occidentals han esdevingut al llarg de les darreres dècades individu-
alistes i poc participatives en les institucions i òrgans de decisió públics. Aquest fet ha propiciat 
que la realitat es construís a la mida d’aquells que ostentaven el poder gràcies al suport només 
d’una part de la població que hi tenia interès. La resta, prou que la coneixem.

Potser un dels pocs efectes positius de la severa crisi econòmica que patim és la reacció ciutadana 
en involucrar-se en moviments de denúncia, de control, d’exigència i de proposta de formes al-
ternatives d’entendre i construir la societat.

L’escola a més de ser el recinte on incorporen coneixements, és pelr als infants un dels primers 
escenaris d’assaig de la vida en societat.

Les escoles públiques catalanes disposen de les Associacions de Pares i Mares (AMPA) com un dels 
òrgans de participació en la dinàmica escolar.

El Col·legi Sant Josep, pel fet de ser un centre privat concertat té una organització específica pel 
que fa als òrgans participatius. En lloc de l’AMPA existeix una estructura que facilita la partici-
pació de les mares i pares en tot allò relacionat amb el dia a dia i l’evolució del Col·legi. Aquesta 

estructura està constituïda pel Consell de Direcció. Aquest òrgan està engranat amb el Consell 
de Pares Delegats, en el qual hi participen directament els pares i mares que són els delegats 
de cada curs.

El Consell de Direcció assessora i suggereix qüestions relacionades amb el batec diari del Col·legi. 
Està constituït per nou pares i mares que es reuneixen quinzenalment amb el director, sotsdi-
rector i administrador. Aquests pares del Consell de Direcció es reuneixen dues vegades per any 
escolar amb els pares delegats de cada curs i els responsables acadèmics de cada Cicle. S’orga-
nitzen reunions separades per cada cicle de manera que els pares delegats poden fer arribar al 
Col·legi valoracions, propostes i suggeriments que a la vegada els hi han tramès els pares i mares, 
directament o bé per correu electrònic. Finalment, tota la informació recollida es trasllada als 
responsables acadèmics i de gestió del Col·legi.

Altres formes de participació de les mares i pares -i fins i tot àvies i avis- són col·laboracions vo-
luntàries en tallers específics, on aquests poden ensenyar alguna tècnica que dominen, la parti-
cipació en els equips esportius dels Col·legi, xerrades d’una mare o pare expert/a en algun tema 
d’interès per als alumnes, etc.

Són diferents modalitats que les mares i pares disposem -junt amb la família, amics i el municipi 
on residim- per a transmetre coneixements, actituds, valors i normes com si d’una micro-societat 
es tractés, com la tribu del proverbi africà.

Joan Almirall 
Membre del Consell de Direcció



Pre-school education
In infantile school, the entrance was decorated by the water cycle 
which consisted in works with water bottles made by the children 
and some explanations to better understand.

ENGLISH PAGES
DRAWING
Xavier Sànchez (1r ESO C)

Our own 
“Festa Major”

REPORTER
Ruth Mullor 
(3r ESO C)

Exhibitions
Last Sunday 17th March took place the college open house event. All the classes from 1st 
of primary to 2nd year of secondary school could be visited and the projects they had made 
during the course were shown in the corridors which were decorated with photos, murals 
and other works made by the students.
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REPORTER
Marta Roig 
(3r ESO C)

The 3rd ESO bar service
The students of 3rd of  ESO organized a bar to collect some money for 
the trip to Cantabria in the next course.

In the bar, we could buy coffee, fizzy drinks, cakes, sandwiches and 
other things made by the own students or familiars. It offered an ex-
cellent food and a very nice service from the 3rd ESO students.

The mass
It took place in Sant Sadurni’s church at 
10 o’clock and most of the teachers and 
some students attended there to read 
texts and a few pupils who played ins-
truments, performed songs during the 
mass. As every year, the priest talked 
about Sant josep, our school. 

The
It took place in Sant Sadurni’s church at 
10 o’clock and most of the teachers and 
some students attended there to read 
texts and a few pupils who played ins
truments, performed songs during the 
mass. As every year, the priest talked 
about Sant josep, our school. 

The show
This year the primary school children prepared something new for the show, performing some culture 
dances from the town’s festivals of Catalonia. The years before they usually prepared a creating show with 
colourful forms, but this year the changing has been successful alt-
hough the weather wasn’t nice.

At the beginning of the show, each primary course represen-
ted a different type of catalan dancing like “Fil·loxera”. All 
the people who took part in the show wore white shirts and  
different colour clothes depending on the type of dance.

The most exciting part of the show was at the end, when the stu-
dents of 1st of Batxillerat represented a human tower showing 
la “senyera” at the top.

-
ted a different type of catalan dancing like “Fil·loxera”. All 
the people who took part in the show wore white shirts and 
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Was it difficult for you to learn Catalan? Did 
anyone help you? It was difficult in 1979 
because there were no classes for adults, so in 
fact, it was a challenge. I taught myself Catalan 
in my wife’s village and I did this with a book, 
which teaches you Catalan, in English, and go-
ing out on the street every day and talking to 
people. So what I did, in fact, was an improvised 
linguistic immersion for six months, and it was 
hard and difficult. It’s always difficult to learn a 
language, but after six months I had a reasonably 
full spoken Catalan.

Did anyone help you at the time of dealing with 
Catalan people? With my wife I spoke English, but with 
my brother-in-law and some of his friends gave me a lot 
of… How should I say it… Information about Catalonia I 
didn’t know about, and I could see that it was very 
important for these people, they were not giving 
me a ‘propaganda’ lesson of the place they lived. 
I learnt a lot and I also got a lot of help from a 
Catalan friend who helped me with the eternal 
problem of native Catalan speakers have, which 
is, when they identify someone is foreign, with a 
foreign look or accent, they automatically speak 
to him in Spanish, even if the foreign is speaking 
in Catalan, and this friend of mine, who is Cata-

lan, told me Catalan are stupid like that, so what you have 
to do is to teach them to use their language 
with you, and to do that you have to use 
more Catalan than you normally n e e d . 
He gave me the example, which 
at the time was useful for me, 
of going to a bar and asking 
for a beer: if you go in and say 
“Una cervesa”, and they look 
at you and they hear your ac-
cent and they speak to you 
in Spanish. If you go in and 

you say “Posi’m una mitjana si us plau, i que 
sigui ben fresca”, then they go “He may be 
foreign, but otherwise he speaks Catalan”, then they speak 
to you in Catalan. That helped me for years.

Do you think Catalonia is to Spain what 
Scotland is to England? In reality, 
yes, but in the attitudes of Spanish people 
and English people, no. For English 
people, Scotland always has been a 
different country, part of the UK, but 
another country. We always knew 
that. I knew it when I was seven 
years old. In Spain people are not 
taught in school or anywhere else, 

and they’re not being told now that Catalonia is a country 
inside the Spanish state; they are told that Catalonia is a re-
gion like any other part of Spain and therefore anything in 
Catalonia which is not truly Spanish, is therefore an anom-

aly, something wrong. That’s the difference.

It’s known you work in the media 
too, apart from being a writer. Do 
you have any link to Great Britain’s 
media? Well, when Catalonia is in the news, 
for example, when the last Catalan elections 
took place, quite a lot of people got in touch 
with me to do articles or interviews, so I did 
those in English, but above all, all my fiction I’m 
writing now is in Engilsh, because all the ideas 

that are coming to my head are in English, the ideas that 
come from way back, and so for example my latest novel, 
which will be appearing in a promotional edition in about 
two weeks is 500 pages long, it took me 6 years to write, 
and it’s all in English, and it’s a very English story. 

But you read in catalan, too. Yeah, books, I 
always alternate one in English one 
in Catalan, or two in English two in 

Catalan, I like Quim Monzó, I’ve read 
everything he has written, there is very 

little I haven’t read from him. Current 
writers, I like Jordi Puntí very much, who 

INTERVIEWERS   Pere Canals (1r de Batxillerat A), Gina Susanna (1r de Batxillerat B) i Oriol Quintana (1r de Batxillerat C)

with me to do articles or interviews, so I did 
those in English, but above all, all my fiction I’m 

to do is to teach them to use their language 
with you, and to do that you have to use 
more Catalan than you normally 

people, Scotland always has been a 

writers, I like Jordi Puntí very much, who 

“I define myself as a writer, I’m 54 years old. I got married to a catalan woman and I came to Catalonia in 1978. I live in Barcelona 
but my favourite places are Ulldecona and Banyoles. My favourite music? Bob Dylan, Patti Smith and Fleet Foxes.”

Interview with 
MATTHEW TREE
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else… from the modern classics I like Pere 
Calders, Francesc Traval, ehm… some of 
Laura Domènech, Narcís Oller, Josep Pla…

How did you introduce yourself 
in the Catalan journalism? I didn’t. I 
published a novel in Catalan, in 1996, and 
I took the novel to newspapers and radios, 
they saw there was this English person who wrote, had 
just written a novel in Catalan, and they interviewed me 
about the novel, and I didn’t make a complete idea out of 
myself about the interviews, so then they telephoned me 
to ask for this, and for that, for a little interview, for a little 
script, for a little article… and so it goes on over the years. 
But in fact I’m not a journalist, I’ve never done professional 
journalism, I write opinion columns, which is a different 
thing.

In what kind of media do you feel more com-
fortable? I feel most comfortable when I’m sitting alone, 
writing on my computer at home, without a doubt. And af-
ter that, with radio, because it’s the priest media, you know, 
it’s like, I have this theory which more or less seems correct 
to me, which is like, less people have access to a media, the 
more you can say. In a novel, you can say absolutely any-
thing. On television, which a lot of people watch, you have 
to be very careful, and in radio it’s about halfway.

What is the genre that you use to write? Mainly 
fiction, I have a couple of novels, some short stories and 
an autobiography. And I’ve just finished a novel which has 

5th sport event
This course has been hold the 5th Sport Event in our school. All the students of 1st and 2nd of Batxillerat could participate in it. There 
was a wide range of sports and each student could choose the one he liked the most. The event was really successful as every pupil took 
part in it.    

The students who played hockey, indoor soccer, football seven, yoga or ping pong stayed at school. Meanwhile the ones who practiced 
tennis went to the tennis courts of the town, spinning was done in Equip 4 gym and the basketball players went to the sports center. In 
the other hand, some of the pupils who had chosen trekking, went around on foot until they reached Torelló’s Cava.When they arrived, 
they visited the cava and then they were offered a glass of cava while being surrounded by the vineyards. 

The school organizes this event with the aim of letting the students enjoy sports and promoting healthy habits. Furthermore, it helps 
pupils work in team and learn that winning is not the most important thing, since it is only to spend a good time all together.    

As participants of this Sport Day, we can conclude that it has been a memorable experience and we wish it was repeated the next year.  

REPORTERS: Núria Armengol i Laura 
Ros (2n de Batxillerat A)

took me six years to write, and I’m now writing 
another one planned. But let’s say fiction is the 
most ambitious thing you can write. I also write 
non-fiction, which is easier.

Which book has satisfied you the 
most? The autobiography. It’s a very short 
biography which came out in 2004, called 

“Memòries!”, and it’s about from being 15 to 30, the ages 
between 15 and 30, which are the ones that matter.

Which book has rewarded you the most 
economically? And in terms of fame? The 
one I published in 2001 called “CAT”, which was 
a route book of Catalonia by public transport.  
Then in terms of fame, I would say that “CAT” got me much 
better known as a writer. After that, I didn’t have 
problems publishing. After “CAT” I published with 
“Columna”, and I’ve been publishing since then.

Do you have any future projects? I have to 
promote my new book in London, and I’m also 
writing another novel which I want to publish in 
5 years. Then I also have an idea for a final book, 
in Catalan.

Final book? Yes, if it takes me so long to write 
a novel, I have to start thinking about a final book, if I want 
it to be a good piece.

Do you have any idols? Idols? Sure I do, there was an 
American writer called Henry Miller, therè s another Ameri-

can writer called William Burroughs, who is another idol of 
mine, but they are all dead, you know, I mean, there’s no 
living idol for me. There are writers I like, I admire, like Cata-
lan writers, and more international writers, but they are not 
idols exactly. 

One last question. At the time of writing, how 
do you get the ideas? When I was 20, I had this idea for 
a short story. It was about the African people, who instead 
of being happy about staying in Africa and being messed 
about by all the ex-colonial powers, they all decided to 
come to England. And that was just an idea for a short story, 
and then 30 years later I realised how to make this into a 
novel. I did seven different versions of my last novel, and af-
ter these seven different versions, I realised how to connect 
them with this idea. This is the novel I have just finished. 

The novel I am working on now, is easier.

Because it’s very difficult to get 
ideas for fiction stories, isn’t it? Sure, 
extremely difficult. To get an idea which is 
believable, you really have to believe in what 
you’re doing. It’s not just telling a story.

Have you written anything out of 
the fiction world? Yes, I’ve published a 
personal essay about racism, another one 

about religion, I’ve published a diatribe about work, an-
other diatribe about the monarchy, the autobiography, and 
two other novels.

Thank you very much, Matthew.
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cicle 
inicial

cicle mitjà

cicle 
superior

Els nens i nenes de cicle Inicial i Cicle Mitjà celebraren el carnaval fent diferents activitats: primer van preparar unes màs-
cares els dies previs, quan va arribar el dijous gras, varen fer un tradicional berenar d’entrepà de truita o de botifarra d’ou i, 
finalment, el divendres 8 de febrer per la tarda, van celebrar el Carnaval. Cada nen i nena va portar al Col·legi una disfressa, 
tots junts es van guarnir i pintar fins que van estar ben divertits i plens de colors per poder sortir al pati amb alegria a saltar 
i ballar una bona estona. D’altra banda, els més grans de primària, també varen celebrar el carnaval, cada grup classe va 
pensar un tema i disfresses i van muntar una coreografia per a fer una petita representació a la sala d’actes del centre.

Tots van passar una tarda meravellosa.

cicle
inicial

CARNAVAL

inicial

Els nens i nenes de cicle Inicial i Cicle Mitjà celebraren el carnaval fent diferents activitats: primer van preparar unes màs-
cares els dies previs, quan va arribar el dijous gras, varen fer un tradicional berenar d’entrepà de truita o de botifarra d’ou i, 

inicial

6

l l i    a m s



FESTA DE SANT JOSEP

P2, P3 i P5 d’Educació Infantil: Represen-

tació del conte: “L’HERBA DE PONIOL” a 

càrrec de les Mestres a la sala d’actes.

Cicle Inicial i Cicle Mitjà:  
Balls i cançons tradicionals  
al pati de primària

Cicle Superior: Jocs al parc de la BòvilaCicle Superior: Jocs al parc de la Bòvila

1r d’ESO: Gimcana al 
parc de l’estació

2n d’ESO: “Busquem la millor foto” per Sant Sadurní 3r d’ESO i 1r de Batxillerat : Gimcana al pati 

d’ESO i Batxillerat
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El projecte telemàtic amb el que treballem a l’Etapa d’Educació Infantil del Col-
legi ha estat presentat a dos esdeveniments educatius reconeguts:

Per una banda, el vídeo explicatiu de la presentació del projecte en el que van 
participar els nostres alumnes de P-5 va ser l’inici de la taula rodona de la Jornada 
Espiral 2013: “En educación, mejor sumar”. L’associació Espiral és un conjunt de 
persones dedicades al món de l’educació (D’escoles catalanes, de la comunitat 
d’Aragó, del País Basc, Galícia...) interessats per les noves tecnologies. Un cop a 
l’any, es reuneixen i comparteixen projectes i noves metodologies, creant debat 
d’aquelles qüestions tecnològiques innovadores que intervenen directament en 
el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes.

Van acollir el nostre projecte, reconeixent l’èxit de la nostra metodologia com 
a innovadora envers els alumnes d’educació infantil així com justificant la seva 
relació directa en el bon funcionament del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Per altra banda, també hem participat a la 11a Jornada de telemàtica educativa + 
fira tic sota el títol “Millorar l’aprenentatge TIC... És possible!” a la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya que va tenir lloc el dijous 11 d’abril.

La Gemma Martín encarregada 
de les TIC a l’etapa d’infantil, 
acompanyada pel Coordinador 
telemàtic del Col·legi Jordi Font, 
van realitzar una presentació 
digital interactiva del projecte, 
al Seminari Conciliar de Barcelona el passat dijous 11 d’abril a les 12 del matí.

El nostre projecte va despertar l’interès d’altres escoles per la implantació de la 
metodologia i el reconeixement d’aquest com a exemple de la implicació de les 
TIC d’una manera directa en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Podreu trobar els enllaços de la presentació i el vídeo realitzat amb els alumnes de 
P-5 (Elefants) a la nostra pàgina web de l’escola.

Amb il·lusió us volem dir que continuarem innovant com a IMMIGRANTS DIGITALS 
amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels nostres alumnes com a NADIUS DIGI-
TALS dins d’aquesta nova realitat social tecnològica.

ELS MÉS PETITS DE LA CASA

CARNAVAL 2013
El divendres dia 1 de febrer vam celebrar tots 
junts l’arribada del Carnestoltes a l’Educació 
Infantil.

Aquest curs, al ser l’Any 2013, Any Internacio-
nal de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua, el 
missatge que ens ha transmès el Carnestoltes 
ha estat demanar l’ajut de tots els nens i les 
nenes a l’hora de tenir cura de l’aigua, aquest 
bé comú que cal preservar. El divendres després 
d’una setmana intensa d’activitats típiques del 
Carnaval, ens vam posar la nostra disfressa i 
vam ballar tots plegats.

PASSEJADA 
DE MONES
El divendres dia 22 de març els 
alumnes de P2, P4 i P5 han fet una 
passejada pel poble i han mirat els  
aparadors de les pastisseries i flo-
risteries per tal de veure les mones, 
les palmes i els palmons.

L’AULA TIC D’EDUCACIÓ INFANTIL: 
UN NÚVOL DE RECURSOS PER DESCOBRIR!!!
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els Cargols 
(P-2)
Els cargolets durant aquest trimestre 
han fet diferents activitats i us volem 
ensenyar una petita mostra.

els Bambis 
(P-3)
Els Bambis hem anat d’excursió a l’Aquàrium 
de Barcelona.

Hem fet una visita guiada i hem realitzat l’ac-
tivitat teatral titulada:

“Cartes del fons del mar”

Ha estat un dia fantàstic i hem compartit tots 
junts coneixements, rialles i jocs.

els Esquirols 
(P-4)
El dimarts 19 de març, els Esquirols vam anar d’excursió a 
Barcelona al SAT! Sant Andreu Teatre on hem gaudit d’una 
sessió musical, “Cançons i rimetes” de la Companyia 2 Prin-
ceses Barbudes.

Hem gaudit molt de l’obra de teatre i hem compartit amb 
els nostres companys i companyes una estona de jocs al 
parc després d’un bon dinar!!!

els Elefants 
(P-5)
El dia 20 de febrer, els elefants vàrem anar 
d’excursió a Barcelona, l’objectiu principal 
d’aquesta sortida era assistir a la sessió 
musical, “1, 2, 3... rondalla va, rondalla 
ve!”  de la companyia Pentina el Gat, orga-
nitzada pel Taller de Músics de Barcelona.
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SORTIDES CULTURALS

1r de primària
El dilluns 25 de febrer els alumnes de 1r d’Educació Primària van anar a Capellades d’excursió 
a visitar el Molí Paperer i el parc de bombers.

2n de primària 
El dimecres 10 d’abril els alumnes de Segon de Primària van anar a l’auditori de 
Cornellà a veure l’espectacle de dansa “Els Músics de Bremen”.

3r de primària
Els nens i nenes de tercer de Primària van anar al zoològic 
de Barcelona el dia 18 de març, després d’haver treballat els 
animals vertebrats i invertebrats a classe. 

4t de primària
El dimecres 23 de gener, els alumnes de quart de Pri-
mària van fer una sortida a Cosmocaixa per ampliar 
coneixements del tema que estaven treballant en 
l’àrea de medi.

5è de primària
El divendres 22 de març els alumnes de cinquè van anar 
d’excursió a Tarragona. Allà varen fer una visita guiada a les 
muralles, l’amfiteatre i les voltes del circ de l’antiga Tàrraco 
i també varen visitar el Museu Arqueològic.

6è de primària
El passat 1 de març els nois i noies de sisè de Primària varen anar d’excursió 
a Cardona. Allà van visitar el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, una de les 
explotacions de sals potàssiques més importants d’Europa, i van fer un recor-
regut guiat pel castell de la vila.

3r 
d’ESO
El passat dimarts 29 de 
gener els alumnes de 
3r d’ESO varen fer una 
sortida al Port Comercial 
de Barcelona en la que 
varen poder conèixer la 
història del Port Vell i 
en la que també varen 
poder veure el funciona-
ment dels elements del 
Port a bord d’un llagut 
menorquí.
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XERRADES I CONFERÈNCIES

Mossos d’Esquadra
· 4t de primària - 25 de gener:
 “En què consisteix ser Mosso”
· 6è de primària i 2n d’ESO - 16 i 18 de gener:
 “Internet segura. Els perills d’Internet”
· 3r d’ESO - 28 de gener:
 “Drogues, prevenció d’infraccions i 
 altres situacions de risc”
· 1r de Batxillerat - 30 de gener:
 “Prevenció i conductes de risc”
· 2n de Batxillerat - 18 i 25 de gener:
 “Mobilitat segura”

4t de primària
El dia 20 de març l’escriptor Santi Baró va visitar els 
alumnes de 4t de Primària. A continuació, els alumnes 
varen fer un taller d’expressió escrita.
Van gaudir fent d’escriptors i inventant històries a par-
tir de les pautes que els va donar l’escriptor.

2n d’ESO
El divendres, dia 22 de febrer, els alumnes de 2n d’ESO 
van gaudir  d’una  xerrada-col·loqui exposada per uns 
professionals en el tema de l’apropament dels nens a 
les mascotes. L’exposició va transcórrer  amb interès i 
molta curiositat per part dels alumnes. L’objectiu de la 
xerrada era despertar l’interès i inculcar unes prime-
res nocions de responsabilitat vers les mascotes. 

3r d’ESO
el dia 30 de gener va venir al Col·legi a fer una xerrada als 
alumnes de 3r d’ESO el novel·lista Pau Joan Hernàndez, au-
tor de l’obra en català L’ombra del Stuka, obra que els alum-
nes han llegit al llarg d’aquesta segona avaluació.

4t d’ESO
El dia 22 de gener a la tarda, M. Mercè Roca va venir al 
col·legi. La seva novel·la “El monestir proscrit” és una 
de les lectures que els alumnes de 4t d’ESO treballen 
aquest curs i per aquest motiu l’autora ens va fer una 
conferència. L’obra gira entorn de la Catalunya del S. XI 
i el monestir de Sant Joan de les Abadesses.

2n de Batxillerat
Els alumnes de 2n de Batxillerat van assistir a una xerrada 
sobre Màrqueting i Comerç Internacional i d’Orientació uni-
versitària, a càrrec del señor Rovira.

El dilluns 28 de gener els alumnes de 2n de Batxillerat van 
assistir a una xerrada de sensibilització per evitar accidents 
de trànsit, a càrrec d’en José, voluntari de l’Institut Gutt-
mann, el qual ha viscut en primera persona un accident de 
moto. En José els va explicar la seva experiència personal i 
va crear un debat molt interessant amb els alumnes.
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TRECS DE BATXILLERAT
Els treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat s’han exposat al llarg de la primera quinzena d’abril.

TREBALLS DE SÍNTESI
El tema del treball de síntesi d’aquest any dels alumnes de primer d’ESO ha estat “La xocolata”, en relació al treball prèviament varen fer una visita a la veïna fàbrica de xocolata “Simon 
Coll”. D’altra banda, els alumnes de 2n d’ESO feren un treball titulat “Projecte ràdio”. En la realització del qual s’han fet diverses activitats com una visita a Catalunya Ràdio, una xerrada del 
periodista Lluís Canut i una gravació dels programes de ràdio dels alumnes a Ràdio Sant Sadurní.

A 3r d’ESO el Treball de Síntesi es realitza al llarg del curs sota el seguiment d’un tutor, els temes són triats pels mateixos alumnes i es van fer les exposicions a classe al llarg de la setmana 
del 2 al 5 d’abril.

1r d’ESO

2n d’ESO 3r d’ESO
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VIATGE A CANTÀBRIA 2013
El dia 18 de març els alumnes de 4t ESO iniciaven un viatge de fi de curs al nord d’Espanya. Durant 5 dies van poder visitar Saragossa, Burgos, Bilbao i, molt especialment els llocs més emble-
màtics de Cantàbria, en un viatge que combina cultura, art i natura. És una manera molt especial de fer la cloenda de l’etapa de l’ESO i un molt bon record per a tot el grup.

L’ESQUIADA DE 1r DE BATXILLERAT
Aquest curs els alumnes de 1r de Batxillerat van anar a esquiar els dies 6, 7 i 8 de febrer. 
Van hostatjar-se a Prats i Sansor de la Cerdanya i van esquiar a La Molina. Tot i el fred i 
la nevada que van patir, la sortida va ser un èxit.
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Els passats divendres 25 de gener i 1 de febrer, els alumnes de cicle 
inicial i cicle mitjà van fer els tallers a les hores de plàstica amb la col-
laboració dels pares i les mares voluntaris. Van poder gaudir d’una bona 
estona, realitzant les manualitats i aplicant diferents tècniques. Hi havia 
tot tipus de tallers: infermeria, relaxació, teler, benes de guix, mosaics, 
astronomia, màgia, fang, pastisseria, galetes, taller d’olorar, imants, 
massatge, manualitats amb agulles d’estendre, tres en ratlla, tast, dan-
ses populars, fotografia, fer un rellotge, pintura... Van ser dues tardes 
on tots els nens i nenes de cicle inicial i mitjà van treballar i conviure 
amb nens i nenes d’altres classes i d’altres cursos. Aquests tallers els van 
poder fer gràcies a l’ajuda desinteressada de 46 persones: pares, mares i 
fins i tot dues tietes! Moltíssimes gràcies!

TALLERS

TALLER DE 
CASTELLERS
Els nois i noies de 1r de Batxillerat van fer un taller de 
Castellers el dia 30 de gener, que va continuar amb as-
sajos diversos per a completar-lo.

Aquesta activitat els va servir per a poder fer una petita 
exhibició per Portes Obertes d’enguany i per al concurs 
que fan els alumnes de Batxillerat de tot el Penedès.

8 DE MARÇ, DIA DE LA 
DONA TREBALLADORA
El dia 8 de març a dos quarts de vuit del vespre, a la Biblioteca Ramon 
Bosch de Noya, es va presentar el llibre La dona treballadora als anys 60 
a Sant Sadurní d’Anoia i rodalies, creat pels alumnes de 3r d’ESO dels 
centres educatius del municipi. En el cas del nostre col·legi també hi van 
participar alumnes de 1r ESO que fan la matèria optativa “L’art de pen-
sar”. En l’acte, organitzat per l’Ajuntament de Sant Sadurní, hi van col-
laborar l’Escola Municipal de Música i el Centre d’Estudis Sadurninencs.

UN SANT 
JORDI 
DIFERENT
Aquest any, hem tingut l’oportu-
nitat de col·laborar a fer possible 
una il·lusió, el somni de la Gemma 
Dachs de la Residència Font Santa 
de Subirats, de veure publicat un 
llibre dels contes que amb molta 
dificultat i treball ha anat fent al 
llarg dels darrers 8 anys.
Un grup d’alumnes de tercer d’ESO 
han il·lustrat aquests contes i 
aquesta setmana li ha fet entrega 
del llibre. No cal dir que l’ha rebut 
molt emocionada i contenta.

Els passats divendres 25 de gener i 1 de febrer, els alumnes de cicle 
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HOQUEI
CANTATA 2013
Els alumnes de 6è de Primària de totes les escoles de Sant Sadurní es 
van reunir per escenificar la tradicional cantata que enguany es va cele-
brar a la pista poliesportiva del nostre Col·legi. La Cantata 2013 “L’últim 
Show”.

TEATRE I DANSA
Els passats dies 16 i 17 d’abril varen tenir lloc representaci-
ons “La llegenda de Sant Jordi” i “les ballarines màgiques”  
dels grups extraescolars de teatre i dansa conduïts per Mò-
nica Gutiérrez. 

CAMINADA AL 
CASTELL DE 
SUBIRATS
El passat 14 d’abril la secció d’hoquei 
va organitzar una caminada al Castell 
de Subirats. La sortida a primera hora 
del matí des de les instal·lacions del 
Col·legi, va conduir al nombrós grup 
fins a l’esmorzar previst al peu de 
l’ermita, per tot seguit i després d’una 
bona estona d’animades converses, 
emprendre el camí de tornada fins a 
la pista d’hoquei on s’estava prepa-
rant un dinar de germanor amb una 
fideuà gegant. 

CLASSIFICACIÓ DEL BENJAMÍ A
L’equip Benjamí A del Col·legi que està fent una bona temporada,  s’ha classificat per disputar la  fase 
de classificació per al Campionat de Catalunya. Aquest campionat provincial se celebrarà el cap de 
setmana de l’11 i 12 de maig a Mataró i des del Col·legi els desitgem tot l’encert per assolir l’objectiu.

TORNEIG DE CLOENDA DE TEMPORADA
La secció d’hoquei del Col·legi ha iniciat la preparació del torneig de cloenda de temporada que se 
celebrarà durant el cap de setmana del 8 i 9 de juny. El rètol del programa del torneig, i com en les 
darreres temporades, serà seleccionat d’un dibuix entre els nens i nenes del Col·legi de les classes 
de P3, P4 i P5. Amb  una participació prevista de més de dos-cents cinquanta jugadors,  us convidem 
a tots els pares del Col·legi a assistir als partits i animar als nostres equips.

LA 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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