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En moments de tantes incerteses, és difícil no caure en
sa temptació de reflexionar entorn a elles. Són moments
complicats, de canvis, retalls, pors... Ningú no n’és aliè
del que està passant, tots ho vivim i ho patim d’una
manera o d’una altra.
Sa reflexió és bona, però no pot ser estèril, no ha de
caure en laments i autocompassions, hem d’analitzar
què podem fer com a escola. És ara quan s’escola ha
de cobrar més sentit que mai i és ara quan noltros, professionals de Sant Josep, demostram el que sentim per
sa nostra feina. Molt per damunt de qualsevol retallada
està es nostre projecte educatiu i s’honestedat amb què
el portam a terme.
Es nostros objectius no han perdut força i continuarem
treballant amb il·lusió per donar als nostres alumnes ses
eines necessàries per poder enfrontar-se a sa resolució
de problemes de tot tipus.
En situacions com s’actual queda evidenciat com el
“ser” és més important que el “tenir”. Allò que tenim
ho podem perdre amb molta facilitat, però el que som
serà sa nostra identitat sempre i en tot lloc. Els nostres
alumnes s’han format per estimar sa veritat, reconèixer s’esforç, respectar als altres, agrair el que tenen i
acceptar el compromís. Aquestes marques els identifica
i els diferencia. No només han sentit sa paraula de Déu,
l’han feta seva. I ho demostren aportant tot el que està
en ses seves mans per alleugerar aquests moments als
que ho necessiten més que ells. Treballs de voluntariat
a Carites i al geriàtric, participació activa en sa recollida
d’aliments i en qualsevol de ses campanyes solidàries
que s’escola organitza.
Potser sa realitat és incerta, però ses certeses en què
fonamentem sa nostra escola no ho són.
Molt bon estiu a tothom
Equip Directiu
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educació en valors
quest curs s’ha posat en marxa el Pla Pastoral Triennal 2011-2014 de la FEV per seguir treballant,
des de cada centre educatiu, en el camí vers aconseguir una autèntica Escola en Pastoral. El pla es
basa en quatre punts essencials:
El saber.
L’espiritualitat.
La solidaritat.
El sentit comunitari.
Aquests serien els pilars que sustenten la formació de persones capaces de fugir de la monotonia i la indi-

ferència per ser agents de transformació i creació d’un món millor.
Tots ells són importants i, si coixeja un o altre, se’n ressentirà tota la persona.

Un aspecte que no pot oblidar-se tampoc és l’actitud de servei ja que forma part de l’essència de l’esperit
vicencià. El servei és el que dóna vida al treball en una escola vicenciana.
Com als cursos passats, s’ha treballat d’una forma especial el valor escollit per a aquest curs 2011-12: La
VERITAT. Tant a les tutories com a la pregària del matí, com a d’altres moments adients s’ha reflexionat
sobre el sentit profund d’aquesta paraula que, en últim terme, ens remet a Crist. Jn 8, 31-32: -“Si us
manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus; coneixereu la veritat (que és Déu
mateix) i la veritat us farà lliures (som alliberats de la mentida i la mort)”.
En un món en crisi com el d’avui dia, on es percep, a més, una gran manca de valors, és important que
sapiguem ser, a tots els àmbits, testimonis de la VERITAT plena.
Equip de Pastoral
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Premi Coca-Cola
Coca-Cola Cobega ha convocat un nou concurs, de
narració curta, dirigit als
alumnes de 2n d’ESO.
Els alumnes seleccionats es
van reunir al col·legi La
Salle d'Alaior per realitzar
la redacció.
Aquest any, Elsa Pons ha
aconseguit el 2n premi i
Maria Tudurí el 5è premi
en la modalitat de Llengua
Castellana. Marta Sitges el
6è premi en la modalitat de
llengua catalana. El lliurament de premis va tenir lloc
el dia 7 de juny a la seu del
Consell Insular.

Premi Borja Moll

Foto Última Hora Menorca

Divendres dia 4 de maig va tenir lloc,
a la Casa de Cultura de Ciutadella,
l’acte de lliurament del X Premi Francesc de Borja Moll de contes i rondalles, edició de 2012. El llop ferotge
de Perico Pons, alumne de 4t ESO,
quedà finalista en la modalitat de
secundària. ENHORABONA!
Amb totes les obres premiades i
finalistes, el Departament de Cultura,
Patrimoni i Educació editarà un opuscle que serà presentat en el marc
de la Fira del Llibre en Català que
es preveu organitzar per al mes de
novembre.

The Fonix
En Pau Pons de 4t d’ESO ha quedat tercer de Balears en es concurs d’anglès The
Fonix. Enhorabona Pau!!!
Na Marta Sitges de 2n d’ESO ha quedat
sisena de Balears en es concurs d’anglès
The Fonix. Enhorabona Marta!!!
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Alumnes premiats
Premi "Un parlament per a tots"

Durant aquest curs i més concretament en el segon
trimestre, es va dur a terme el vuitè concurs d’expressió escrita i dibuix que organitza el Govern de
les Illes Balears. Com cada edició, la nostra escola
hi va participiar i aquest any hem pogut celebrar el
fet de que el centre ha estat premiat tant a nivell
de Balears com a nivell de Menorca.
Les dues alumnes que han estat premiades són: na
Paloma Rienda i na Carol Solà, ambdues de la
classe de 6è A de primària.
Na Paloma va ser premiada en la modalitat de
dibuix, més concretament com a premi especial
de Balears al millor lema: “Les bones corrents
ens guien al Parlament”.
Per altra banda na Carol va obtenir el primer
premi de redacció de Menorca i el lliurament del
mateix va tenir lloc as Mercadal el dia 4 de juny.
Enhorabona al·lotes, la bona feina sempre té una
bona recompensa!
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Sant Vicenç de Paül
Com cada any per
aquestes
dates,
avui dia 27 de
setembre de 2011,
hem celebrat a l’escola la festa de Sant
Vicenç de Paül. Ens
hem reunit tots:
alumnes, pares i
mares, personal no
docent, germanes i
mestres al pati per
gaudir de la celebració de la paraula
juntament amb en
Joan Miquel.
Ha presidit la festa un dibuix del Fundador de les
nostres escoles; els alumnes més grans han llegit un conte sobre la seva vida i unes pregàries,
mentre els més petits han penjat uns dibuixos
ben polits de fiets, gent gran, pobres i malalts.
També hem donat gràcies pel començament
d’aquest curs, esperant que ens ajudi a acabar-lo
amb les mateixes ganes, per a poder afrontar els
problemes o entrebancs que puguin sorgir i solu-

cionar-los entre tots i gaudir de nou dels nostres
amics.
Una vegada acabada la celebració hem pogut compartir un bon berenar tots junts al pati; hem begut
sucs i refrescs als quals ens ha convidat l’escola, i
hem gaudit d’una estona de música, ball i diversió.
FELIÇ PRINCIPI DE CURS I FELIÇ SANT VICENÇ
2011!!!

Festa de Sant Antoni

El dilluns 16 de Gener vam celebrar la festivitat de Sant Antoni, patró de Menorca.
Vam començar la jornada realitzant un
taller de banyes de dimoni a les classes
d’infantil i un taller de carotes i de dimonis
a la resta d’aules de primària.
Seguidament, al pati, ens vam reunir tots per fer la
presentació del Sant i vam compartir un bon berenar amb pa i sobrassada torrada.
Els fillets més petits de l’escola ens van cantar la
cançó de Sant Antoni i el dimoni i després, alguns

membres del grup de ball des Rebost ens van ensenyar passos de ball menorquí i ens vam animar a
ballar tots.
Per acabar la celebració, algunes mares, mestres i
alumnes ens van cantar cançons menorquines. La
festa fou un èxit i vam xalar molt!
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Dia de la pau

El dilluns dia 30 de gener tots els alumnes de la nostra Escola
ens vàrem reunir per celebrar el DIA DE LA PAU. Aquest any per
començar-nos a ambientar amb la celebració, vam treballar a
les classes la figura de Mohandas Gandhi, gran defensor de la
no violència, també vam escoltar, aprofundir i aprendre diferents
cançons que parlaven d'harmonia i no violència.
Teníem previst anar fins a la Plaça de la Conquesta i celebrar-lo
allà amb altres escoles, però el temps plujós no ens ho va permetre, així que ho vàrem fer en el gimnàs. Tots, des dels més
petits fins als més grans, portàvem símbols al·lusius al tema,
vàrem llegir diferents escrits on es manifestava la importància
que tenim cada un de nosaltres per a millorar el món i evitar
enfrontaments, cantarem les cançons que havíem après i finalitzarem la festivitat de la NO VIOLÈNCIA I LA PAU resant tots
junts la pregària que Jesús ens va ensenyar: el Parenostre.
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Carnaval
Aquest any durant la setmana
de carnaval, i per celebrar-ho
d’una manera original, cada
dia havien de dur una cosa pel
cap, una cosa pel coll, venir
amb pijama, amb una sabata
diferent, va ser molt divertit i
a la vegada una mica atrevit.
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Sant Josep

Dilluns 19 de març vàrem celebrar Sant Josep, una de les festes més especials de la nostra escola, ja que
és la festivitat del nostre patró. Enguany la comissió de festes ens va sorprendre amb una proposta que
va compaginar activitats dins i fora del centre.
El dia va començar amb una gran reunió de totes les persones que formem part del centre per compartir la
celebració de la paraula. Alumnes d’Educació Infantil, Primària i ESO van participar amb les seves pregàries
i ofrenes. Seguidament vàrem gaudir junts d’una bereneta boníssima: ensaïmades i batuts de xocolata.
Després de jugar i ballar una estona al pati varen començar els tallers. Cadascun dels alumnes havia
pogut escollir prèviament entre diferents activitats; n’hi havia moltes, totes elles divertides i engrescadores: vela, kayak, perruqueria, manualitats, pintura, boti-boti, futbol, bàsquet, geganters, batuka, bolera...
Els mestres, amb la col·laboració de pares i mares, varen acompanyar els diferents grups d’alumnes als
emplaçaments on es varen realitzar les activitats i, evidentment, un cop allà els adults no ens vam poder
estar de participar-hi.
Va ser un dia ple d’il·lusions i d’alegria, durant el qual les emocions compartides varen esdevenir les estrelles de la jornada.
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Sant Jordi

Aquest any per celebrar el dia de Sant Jordi, hem volgut explicar la llegenda de Sant Jordi. Cada aula
d’Infantil i Primària ha preparat un mural on explicava un fragment de la llegenda de Sant Jordi. Tots els
murals han servit per decorar els nostres passadissos durant el mes d’abril. El dia 23 d’abril, diada de Sant
Jordi, hem preparat diferents tallers per als fillets i filletes. Aquests han fet conta-contes, punts de llibres
i roses de paper. Quan hem acabat els tallers, hem sortit al pati i els alumnes han pogut comprar llibres
al preu simbòlic d’ 1 euro.

Mes de maig,
mes de Maria
Aquest any per celebrar el mes de Maria s’han
preparat diferents activitats a tots els cursos
de la nostra escola.
A infantil han decorat una verge molt polida
amb moltes flors de paper fetes per ells mateixos. També han anat a l’Ermita de la Mare de
Déu de Gràcia a fer-li una ofrena floral.
A primària cada curs ha decidit treballar-ho
d’una manera diferent, amb dibuixos, flors…
Els fiets i fietes de l’escola han duit flors naturals per oferir a la verge.
Ha estat un mes en el qual tots hem pogut
gaudir de les flors que recorden la puresa,
tendresa i humilitat de la Verge Maria, mare
de Jesús.
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Estimades famílies:
El pertànyer o no a l'Associació de Pares i Mares (APIMA) del
Col·legi Sant Josep ha estat, tradicionalment, una qüestió de
recolzament a un projecte educatiu y a una implicació de les
famílies en l'educació dels seus fills.
Avui en dia, i més en els temps que corren, de crisi i incertesa,
el no ser soci/a de l’APIMA pot tenir un interès econòmic. A primera vista, no pertànyer a APIMA implica un estalvi directe de
la quota d’associat.
Des de la Junta de l'APIMA els informem de la inexactitud
d’aquesta afirmació.
El no ser associat a APIMA implica unes despeses, com són la
no-aplicació del descompte en la compra dels llibres de text o
el no-regal de l’agenda escolar. Tenint en compte que la despesa en llibres de text és una de les més feixugues, creiem que
s’hauria de valorar ...
A l’escola s’ofereixen una sèrie d’Activitats Extraescolars per als
socis d’APIMA a preu econòmic, i el curs vinent aquestes activitats s’amplien, donant l’oportunitat d'aprofitar-les i gaudir-les
en el mateix centre escolar, amb la comoditat que açò implica.
Com a novetat en aquest curs vinent, l’APIMA presenta el nou
carnet d’associat, que servirà per identificar-se i per beneficiar-se de descomptes a una gran varietat de comerços de la ciutat de Maó, que col·laboraran en que les despeses dels associats
siguin més lleugeres.
El viatge de final d’estudis serà el colofó d’una important etapa
de la vida dels nostres fills, viatge que també surt més barat a
les famílies associades a l’APIMA al llarg de tota l'etapa escolar.
Però no tot es redueix a doblers: l’APIMA també està present
als “intangibles” de l’escola, on TOTS hi sortim beneficiats,
com l'eficaç recepcionista, el bàsic suport de l’orientadora, els
imprescindibles gasoil de calefacció i fotocopiadora, el tradicional Betlem Vivent i grossa de Nadal, la festa de sant Josep,
els donatius a missions i aquesta entranyable revista anual que
teniu a les mans.
I per damunt de tot, una manera d’implicar-se, d’estar informat
i de viure més intensament l’educació dels nostres fills.
No creieu que val la pena?
Bon estiu i fins el setembre!
Junta APIMA Col·legi Sant Josep de Maó
11
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Personal
no docent

Claustre
professors

Apima

Consell
Escolar
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Activitats complementàries
ED. INFANTIL
El nostre cos

p3

Al llarg del curs hem anat treballant el nostre
cos. Des de treballar amb cançons per fixar-nos
amb les diferents parts, el sexe de cadascú de
nosaltres, com som per dins o els sentits.
Per definir cada sentit què millor que ferho experimentant…TACTE; vam preparar unes
capses de sabates amb uns forats (gràcies a
n’en José Luis, per poder-hi passar la mà) amb
diferents coses dintre que tinguessin diferents
tactes (gelatina, gel, paper aranat, kiwis, pilotes de fer massatges, ...).
GUST; havíem de diferenciar entre un pot de
sucre i un pot de sal. Com ho podíem fer? Vam
arribar a la conclusió que; Provant-ho!!! D’aquí
diferenciàrem entre el dolç i el salat. També
vam provar suc de llimona i trobàrem l’àcid.
Al llarg del curs hem anat fent un àlbum on es
veu el procés fet durant el mateix. Esperam
que us agradi molt!!!
Els peixos de P3

p4
el protagonista
de la setmana
Durant tot el curs de p-4, s’ha fet el
protagonista de la setmana mitjançant
la caixa de la vida. La caixa de la vida
cada fillet la decora com ell vol a casa
acompanyat dels seus pares. Dins
aquesta caixa, el protagonista d’aquella setmana ha de posar aquelles coses
més significatives per ell per donar-se
a conèixer un poc més als companys.
Una vegada ha arribat La seva setmana l’infant dur la caixa a l’escola
i explica: com l'ha feta, amb qui l’ha
feta i mostra el que ha posat dintre i
per què ho ha posat.
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Activitats complementàries
ED. INFANTIL

p4

els oficis dels pares
Al llarg de tot el curs la classe dels caragols (p-4) han rebut la visita dels pares o els hem visitat nosaltres al seu treball, perquè ens expliquessin el seu ofici. Hem conegut oficis com: cuinera, perruquera,
arquitecte, monitor de natació, fisioterapeuta, maquinista, conductor d’ambulància, horticultor, infermera, professor de grec… i a partir d’aquests oficis s’ha organitzat la programació de l’aula.
Ens ho hem passat molt bé, i amb aquestes visites ens hem sentit més importants, durant la setmana
del “protagonista de la setmana”. Des d’aquí voldria agrair a tots els pares de la classe dels caragols la
seva col·laboració i implicació dins aquest projecte.

p4

qui viu a s'albufera?

Durant el mes de desembre, la classe dels caragols, va fer una sortida
a s’Albufera des Grau, per conèixer qui hi viu. Aquesta sortida va ser
dirigida i organitzada per dues monitores del GOB.
Abans de fer aquesta sortida les monitors del GOB ens van visitar a l’escola i van presentar l’activitat mitjançant un conte. Vam aprendre moltes coses a la vegada que ens
ho passàrem molt bé.

colònies p5

p5

Enguany la classe de P5, els robots, hem anat de colònies
al campament de Biniparratx. Vam triar aquest lloc amb la
premissa d’ajudar a un fillet català que, mitjançant correspondència, ens va demanar ajuda per cercar-li un conte i una pila
que va perdre aquí mateix l’estiu passat.
Tot d’una vam voler ajudar-lo i ens vam embarcar en preparar
unes colònies d’allò més divertides. Vam treballar tot el que havíem de menester: l’autocar, el menjar,
el material que havíem de dur... i entre tots vam fer una reunió informativa per als pares. Va sortir molt
bé! Per fi va arribar el dia i ben nerviosos i esgavellats vam arribar a Biniparratx. Vam conèixer una
mica l’espai on passaríem les pròximes 24h i vam anar de cap a sa piscina. Vam nedar a sa piscina petita organitzats en petits grups, vam haver d’emprar la paciència fins que li toqués nedar al nostre grup!
Ja pel capvespre va arribar el moment d’ajudar en Pol a cercar el que havia perdut. Plànol del campament en mà, ens vam posar a cercar per tot. Vam anar trobant pistes fins que... vam trobar el conte!
Quina alegria! Tot i que la pila no la vam trobar, ens ho vam passar genial cercant pels racons del
campament. Van ser unes colònies molt esperades i vam xalar molt, esperem que es fillets de P5 de
l’any qui ve xalin tant com nosaltres ho hem fet!
Per cert, volem donar les gràcies a na Maria Burgos i a na Marta Martorell per acompanyar-nos!!
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Educació Infantil - curs 2011 / 2012

P-3
P-4

P-5
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Educació Primària - curs 2011 / 2012

1r
2n

3r

16

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Educació Primària - curs 2011 / 2012

4t
5è

6è B

6è A
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Educació Secundària - curs 2011 / 2012
1r

2n
4t

3r
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Activitats complementàries
1r

ED. primària

l'hort al pinaret
Dimarts 20 de desembre els fillets de
primer de primària vam anar as Pinaret de Ciutadella per fer una activitat
que es deia l’hort.
Allà ens van explicar quins estris
necessitam per fer feina a l’hort, quines verdures i hortalisses podem sembrar segons les estacions de l’any i fins
i tot, vam fer un planter que després
ens vam poder endur a casa nostra.
Vam quedar allà a dinar i vam gaudir
de l’activitat tots plegats.
La veritat és que ens vam divertir molt
i vam aprendre moltíssimes coses!

2n
camí de cavalls
El tercer trimestre vàrem anar
d’excursió pel Camí de Cavalls
des de Punta Prima fins a Alcalfar. Vàrem observar les plantes
que ja coneixíem i algunes més
que ens va mostrar la monitora.

2n
es pinaret
Per completar la feina de les
plantes de Menorca vàrem anar
d’excursió as Pinaret.
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Activitats complementàries
ED. primària

2n

feim colònia
Durant el segon trimestre
hem estudiat les plantes de
Menorca, una de les activitats va ser preparar colònia
amb la mare de na Cristina.
Vam fer Agua de Hungría
amb pètals de rosa, romaní,
menta, llimona, aigua de
rosa i alcohol.

2n
mart i terra
El primer trimestre vàrem visitar l’exposició Mart i
Terra perquè havíem estudiat l’espai.

3r

parc de bombers
Hem visitat el Parc de bombers, on vàrem veure tots els camions, i pujar a una grua de 35
metres i al final ens donàrem un bany d’espuma. Ens van explicar moltes coses per prevenir
els incendis i que és molt important telefonar al 112 en cas d’emergència. Va ser molt divertit.
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Activitats complementàries
3r

ED. primària

la mar
A la platja des Grau, vàrem
fer uns jocs molt divertits, amb grups que érem
tortugues i ens trobàvem
amb dificultats per poder
viure degut als impactes
ambientals. Després cercàrem coses que hi havia
per la platja i embrutaven
l’arena i les vam classificar. Aquesta activitat ens
va ajudar a ser més respectuosos amb l’entorn.

4t
arqueologia
Dia 18 de maig es va celebrar el Dia Internacional dels Museus que es celebra a tot
el món des de l’any 1977. El tema d’aquest
any va ser Museus en un món cambiant.
Per aquest motiu, els alumnes de 4t vam
participar en una activitat, organitzada pel
Museu de Menorca, d’arqueologia. Dia 18
va venir a l’escola na Carme, una arqueòloga que ens va donar a conèixer els secrets
d’aquesta ciència i tot el que podem descobrir a la nostra illa, ja que és una illa plena
de tresors arqueològics. El dilluns següent
vam anar al Museu de Menorca a realitzar
un taller espectacular. Ens van ensenyar els
processos que segueixen els arqueòlegs una
vegada troben algun jaciment arqueològic.
Vam poder experimentar la trobada d’objectes i construccions en un jaciment artificial,
vam classificar ossos a partir d’informació ja
recopilada, i finalment vam reconstruir un
plat de ceràmica.
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Activitats complementàries
ED. primària
4t

taller
d'aromes

El passat divendres 4 de maig vam
anar al Parc natural de s’Albufera des
Grau i vam fer un taller d’aromes. Va
ser una activitat molt divertida i vam
poder aprendre a fer crema de mans
de camamil·la i colònia de lavanda.
Vam aprofitar, ja que el diumenge
era el dia de la mare, i vam fer un
gran regal a les nostres mares.

4t

colònies dels
picapedres

però també de tots els preparatius que vam fer
abans de l’estada. Ens vam encarregar nosaltres
mateixos de fer les comandes de bus, càtering,
els fulls informatius a les famílies, les activitats

Els passats 24 i 25 de maig vam anar de colònies
as Pinaret. Vam aprofitar que havíem de realitzar
dues activitats i ens vam quedar a dormir.
Va ser una gran experiència on vam aprendre moltes coses noves sobre els llocs menorquins, l’ecologia domèstica, la convivència i les feines de casa.
Els Picapedres vam disfrutar molt de les colònies,

del temps lliure, la vetllada, el càlcul del cost i
el pressupost que teníem, la llista de material i
el repartiment del berenar de divendres. Ens va
dur molta feina però va valer la pena! D’aquesta
manera ens hem adonat de la quantitat de treball
que du organitzar unes colònies o sortida escolar.
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Activitats complementàries
ED. primària

4t

concert del conservatori

El passat dimecres van venir al col·legi un grup de mestres del Conservatori de Maó i ens van presentar
alguns dels instruments que utilitzen per ensenyar als alumnes que van allà. Ens van ensenyar instruments de vent metall, vam conèixer les seves característiques i fins i tot algun de nosaltres vam poder
fer-los sonar. També vam poder gaudir d’un parell de cançons sonades per dos alumnes del centre, en
Rafel de 6èA i en Jaume de 1r d'ESO i d’altres sonades pels mestres. Ens ho vam passar molt bé!!

6è
albufera
des grau

6è
taller
d'apicultura
as pinaret
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Activitats complementàries
5è

ED. primària
5è

visita al teatre principal

activitat flors de maig

5è

5è

activitat rugby

capoeira 3r cicle

5è

5è

cap de favàritx

lectura tutelada
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Activitats complementàries
1r

ED. SECUNDÀRIA

CONCERT "SONORTRAST"
El passat 22 de març, els alumnes de 1r d’ESO van assistir a un
concert didàctic al Teatre Principal de Maó, l’espectacle musical
“Sonortrast”, en el qual flotadors, tubs de submarinisme, globus,
cocteleres, botelles, canyetes…formaran part d’un espectacle ple
d’originalitat, qualitat i bon humor. En aquest concert, els alumnes van participar activament, i van conèixer un poc més com es
produeix el so a les diferents famílies instrumentals, a més de
veure que, amb molta d’imaginació i emprant diferents materials
reciclats, és possible crear tota classe d’instruments musicals.

1r

INVENTARI DE
PLANTES - 1r ESO

MUSICAL "BROADWAY"
El passat 22 de desembre, tots els alumnes
d’ESO i alguns professors, vam poder gaudir
d’un espectacle a la nostra pròpia escola: el
musical “Broadway” a càrrec del grup format
per Esperança Rotger, Carme Taltavull i Joan
Taltavull. Amb aquest espectacle de música
en directe, dansa, teatre i audiovisual, vam
recordar les melodies i escenes dels musicals
més importants, com Cabaret, West Side Story,
Singing in the rain, Aladín, La bella i la bèstia,
The Phantom of the opera, Cats i Grease, entre
altres. Tots ens ho vam passar molt bé!

VISITA A SES PEDRERES
DE S'HOSTAL

1r

1r

PASSEJADA PER CIUTADELLA

CONVIVÈNCIES 1R
25

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Activitats complementàries
ED. SECUNDÀRIA
2n

SOM SOLIDARIS A
BARCELONA

Alumnos de los colegios vicencianos se reúnen en
Barcelona y conviven durante un día bajo el lema
“Som solidaris”
El pasado día 14 de marzo algunos alumnos del colegio San José, nos desplazamos a Barcelona con el
fin de pasar un día de convivencia con otros colegios pertenecientes a la Fundación Vicenciana.
El colegio San José decidió ir un día antes de las jornadas, para disfrutar de una visita cultural a Barcelona, donde pudimos visitar: el Museo de la ciencia “Cosmo Caixa”, el Parque Güell y la Sagrada
Familia, también disfrutamos paseando por las calles Passeig de Gràcia y Las Ramblas.
Las jornadas organizadas por el Colegio Marillac tuvieron lugar en el Polideportivo Mar Bella, en donde
los colegios nos reunimos para disfrutar de unas actividades en las cuales entrábamos en relación
con los alumnos de los diferentes colegios. Se organizaron talleres solidarios donde pudimos tratar
diferentes temas como: ¿Qué es el tercer Mundo?, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta gente necesitada que vemos a diario en las calles? Quizá no tenemos materiales pero sí disponemos de nuestro
tiempo para ayudarles. También se organizaron actividades deportivas como: atletismo, bailes latinos,
ultimate y friball.
Como gesto solidario cada uno de los alumnos donó 1 € a la ONG Covidec.
María Tudurí Sintes

2n

2n

CONVIVÈNCIES 2N ESO

EXCURSIÓ A
CIUTADELLA

3r
ESTUDI DE
PAISATGE
3r ESO
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3r

Activitats complementàries
ED. SECUNDÀRIA

CONVIVÈNCIES
AS GRAU - 3r ESO

Un dia, a tutoria, estàvem pensant a on podíem
anar de convivències; aquell dia va sorgir la idea
d’anar as Grau, un lloc on hi havia puesto per fer
tot el que en José Luis tenia pensat.
Quan va arribar el dia, tots pensàvem que no
ens podríem anar perquè molta gent es va deixar el permís. Una vegada solucionat tot lo dels
permisos van anar a agafar l’autobús; quan vam
arribar, vam anar a deixar les maletes a la casa
d’un amic d’en José Luis.
Ell, en José Luis, tenia pensat fer el camí de
Cavalls fins a sa Torreta, passant per l’Albufera; quan va veure sa Torre va decidir no seguir
endavant perquè... entre que na Tere duia talons
i que ja hi havia molta gent cansada... van decidir
tornar. Quan vam arribar a la casa vam berenar
i vam fer una sèrie de jocs molt divertits que sol
fer en José Luis, com el “pio pio”, el d'explotar
uns globus amb el cul, el de les culleres... Acabats aquells jocs vam partir cap a la platja a fer

3r

un joc també molt divertit que consistia en: llevar
un pedaç o un mocador que dúiem enganxat als
calçons sense que ens caigués el got d’aigua que
dúiem dins un plat de plàstic.
Després en José Luis volia que nosaltres féssim
un poc d’exercici i vam fer uns quants de jocs
amb els quals ens vam ben enfarinar d’arena.
Una vegada acabats els jocs ens va deixar uns
vint minuts per fer el que volguéssim al camp de
bàsquet o en el de futbol...
Serà una excursió que recordarem tots!!!

VISITA AS MERCADAL I al BARRANC DE BINIGAUS

El dimecres dia 4 d’Abril els alumnes de 3er E.S.O vam anar d’excursió as Mercadal. Allà, ens esperava
en Toni, el nostre guia, que ens va explicar una mica d’història sobre es Mercadal. Després de saber un
poc més sobre aquest petit poble, vam anar a l’aljub, un lloc on els residents des Mercadal poden agafar
aigua gratuïtament. Després de l’aljub, vam anar a visitar el molí del poble. En el molí, en Toni ens va
explicar com funcionava, i una cosa que ens va cridar l’atenció va ser que està molt ben conservat. I la
nostra visita per Mercadal va acabar visitant la ferreria, on vam veure molts objectes. Cansats de tanta
cultura, vam anar a un placeta a berenar.
Després de tenir la panxa plena, vam anar a cercar l’autobús perquè ens
deixés as Migjorn. Des d'allà vam anar caminant pel barranc de Binigaus fins a la cova des Coloms. Una cosa impactant va ser la grandària
d’aquella cova, i aprofitant aquell meravellós paisatge vam fer unes
fotografies. Seguint caminant vam trobar una altra cova petita i molt
fosca on només van poder entrar 6 persones acompanyats del director
del centre. Mes tard vàrem continuar la nostra ruta passant per la platja
de Binigaus fins arribar a la platja de Sant Tomàs, on va acabar la nostra
caminada. L’autobús ens va venir a cercar i vam tornar rebentats cap a
Maó on vàrem començar les nostres vacacions de pasqua.
Aquesta excursió va ser molt productiva perquè vam ampliar els nostres
coneixements culturals i ens vam unir com a grup.
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Els alumnes de 4t d'ESO vam
anar de viatge a la Seu d'Urgell
El segon dia vam començar amb una tanda de tirolines. Molta gent de la classe podríem dir que tenia
por, però va ser tirar-nos una vegada i voler repetir.
Per la tarda, vam anar a fer ràfting i piragua. Va
ser molt divertit, dos de la nostra classe van caure
durant el recorregut i poden ben assegurar que
l’aigua estava molt freda!! La piragua també va ser
divertida, però diríem que més tranquil·la. Per la nit
vam baixar tots a la discoteca de l’alberg, hi havia
futbolins, billar, música i molt de jovent!! (només
nosaltres).
El tercer dia vam partir molt prestet cap a Andorra, quin lloc més meravellós! Estava tot vorejat
de muntanyes i feia molt de fred. Vam aprofitar
el matí per fer algunes compres i per a conèixer
la ciutat on al bell mig d’aquesta hi destacava una
estructura 'acristalada': Caldea. Allà va ser on vam
passar un molt relaxant capvespre, hi havia, sauna,
banys islandesos, una gran piscina per la qual podies sortir a l’exterior i també banys indo-romans.
Després d’aquell meravellós capvespre vam partir
cap a Salou, vàrem fer el check-in a l’hotel i, amb
totes les ganes de marxa que teníem vàrem anar a
una discoteca Snoopy’s, allà sí que hi havia jovent
de per tota Espanya i fins i tot qualque estranger.

El viatge va començar dia 14 d’Abril. A les set
vam arribar a l’aeroport i ens vam trobar amb els
professors per facturar. La veritat és que tothom
estava ansiós per partir, amb moltes ganes i molta
il·lusió, perquè estàvem segurs que anava a ser el
millor viatge de la nostra vida, i no anàvem equivocats.
El viatge d’anada va ser eufòric, hi ha que dir que hi
ha persones de la classe que tenien por als avions
i va ser molt divertit. Quan vam arribar, vam anar
a buscar les maletes, i just després vam veure el
nostre mini bus, només per a nosaltres. I el conductor, el millor conductor de tots, en Gregorio.
Era molt simpàtic i es va integrar molt bé en el
grup. El primer que vam fer va ser anar al centre
comercial Gran Via 2, on vam berenar i compràrem
el dinar del dia. Abans de partir cap a la Cerdanya,
vam aturar-nos a la famosa Sagrada Família. Molta
gent que no havia entrat dins, va quedar estupefacta per la grandiosa bellesa dels colors de les
seves vidrieres que cobrien les meravelloses parets
d’aquell increïble monument. Vam estar unes tres
hores dins el bus, observant la grandiosa bellesa
del paisatge de Barcelona a la Cerdanya. Al arribar
tot van ser discussions per quina habitació volíem,
al final tothom va quedar content. El nostre hostal
es deia la Bruna, i realment ens va agradar, amb
discoteca i tot. Després d'arranjar les habitacions
vam córrer cap a França, a les aigües Dorres, unes
aigües termals que, la veritat, no feien gaire bona
olor, però estava nevant a l’exterior i dins l’aigua
estàvem a 40 o més graus. Va ser una experiència
molt relaxant.

Al dia següent anàrem a Port Aventura, allà els més
valents varen poder pujar a atraccions com el Furious Baco, l’Huracan Condor o l’Stampida, alguns
van quedar ben escarmentats en pujar a la primera atracció, d’altres hi varen pujar dues vegades.
Dinàrem al mateix parc a un restaurant molt gran
que imitava una plaça mexicana; el dinar, meravellós. Pel capvespre quan vàrem estar ja rebentats
de tantes atraccions vàrem tornar a l’Hotel Jaume
I, alguns sortiren aquell vespre, d’altres no.
Just després de llevar-nos al següent matí vàrem
tornar cap a Barcelona on el propi Gregorio ens
va passejar amb bus pels principals llocs d’interès
turístic que estaven lluny del centre (camp nou, la
masia, cases de Gaudí...) i finalment ens va deixar
al Parc Güell, on ens vam poder fer una foto juntament amb el famós llangardaix-mosaic. Després
ens va deixar al Barri Gòtic per on vàrem voltar,
just després dinàrem en un selecte restaurant pel
mòdic preu de 10€ i finalment vàrem fer algunes
compres abans d’abandonar Barcelona i tornar amb
pena cap a Maó.
És un viatge que repetiríem una i mil vegades més.
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¡Solo faltas tú!

Llega el final de la temporada y llega la hora de
hacer un poco de balance de cómo ha ido…..y os
preguntaréis ¿cómo ha ido?… GENIAL.
Genial, porque vamos creciendo temporada tras
temporada. Entre la escola de bàsquet, el equipo
pre-mini y los minis, ya somos 43 alumnos, pero
todavía falta el jugador más importante…¡Tú!
Durante esta temporada con la escola de bàsquet,
nos hemos iniciado a base de juegos y ejercicios de
coordinación y psicomotricidad al baloncesto, y nos
hemos quedado sorprendidos de la habilidad de los
más pequeños a la hora de jugar.
El equipo pre-mini, qué decir de este grupo, esta
temporada han empezado a jugar los sábados partidos contra otros equipos y se lo han pasado genial
y han hecho que a los papás se les caiga la babilla
viéndolos jugar, se lo pasan bien, disfrutan con este
deporte y juegan y trabajan como equipo, son unos
¡Campeones! ¡Que grandes sois, pequeños!

nato de Baloncesto de Baleares que se disputará en
Ibiza entre los días 6 y 8 de junio representando a
nuestro colegio.
Para finalizar agradecer el apoyo recibido por todos
para que esta actividad pueda funcionar tan bien,
y animar a todos los alumnos que quieran que pueden venir a divertirse jugando a baloncesto.

Y qué decir del equipo mini… que gran temporada
han hecho, simplemente fantástica, trabajando se
consiguen resultados y además se lo han pasado
bien y nos lo han hecho pasar en grande. El fruto
de ese trabajo, es poder participar en el Campeo-

Carles Solá
CREIXENT AMB L’ESPORT!
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Comiat 4t ESO

-Vas a sant Josep? Que avorrit, no !?

allà, i sempre han volgut el millor per nosaltres, és
impossible arribar a classe trist i que el professor
no et digui que t’acostis per preguntar-te què et
passa i recordar-te que si necessites qualsevol cosa
pots comptar amb ell. I no només els professors,
també les germanes i tot l’equip.

Açò és una de les frases que potser més vegades hem sentit durant els 13 anys que portem en
aquest col·legi. I ara, que és de les darreres vegades que estem junts ens donem compta de lo molt
afortunats que som d’haver format part d’aquest
centre.

Hem crescut de ràpid, fa dos dies érem “petits
gremlins”, per això volem dir a tothom que aprofiteu els minuts al màxim, que són or, que la infància
hi és per gaudir-la, per superar-nos, per veure què
volem de la nostra vida. És el fonament que aguantarà la nostra casa, i aquest fonament ha d’estar
creat damunt de la felicitat. No tenim paraules
dolentes per al nostre pas pel col·legi. Tot el que
hi ha per dir és Gràcies, i que les coses bones no
acaben si hi ha alguna cosa que t’ho recordi.
Nosaltres os recordarem a tots i estem segurs de
que alguna petjada deixarem.

Sí, alguna vegada entre classes se’ns ha escapat
un... “m’encantaria estar a l’institut, que hi ha
molta gent, que és més fàcil”…Però després ens
aturem a pensar i basta un segon per veure que,
si no haguéssim vingut a Sant Josep, no tindríem
els increïbles amics que tenim. Aquí tots formem
una família. Alguns ens portem millor i altres pitjor,
però no hi ha res tan agradable com sortir a donar
una volta, i aturar-te a veure algú de classe i pensar... en són d’anys que hi som junts, quins records
i quina confiança.

A principis d’aquest any, Sor Elia, se’ns va acostar
a una celebració i ens va dir: “Este año ya os vais...
Recordad siempre una cosa, aquí todos sois uno,
allí fuera sois uno más”

Per venir a aquest col·legi, hem tingut l’oportunitat de passar unes de les infàncies més dolces
que qualsevol nin pot voler, aprenent uns valors
que ens han format com a estudiants, però sobretot com a persones des de petits. Els professors,
encara que els hagem pogut criticar, insultar, cridar... sabem perfectament que sempre han estat

Així que ja sabem, a enfrontar-nos al món que
ens espera amb les forces que hem recollit de tots
aquests anys.
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Vicente Cajuso
C/ San Esteban, 26 - 07703 Mahón
Tel. 971 364 525 Fax 971 368 475
didasko1@telefonica.net
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També treballem dins l'aula
treballam per competències

