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"La vida és més vida"

podem expressar-la,
podem relacionar-nos amb la gent,
tenim cura del nostre cos,
ens coneixem a nosaltres mateixos,
no necessitem tants diners per comprar coses innecessàries,
estem acompanyats,
parlem i compartim amb els altres,
i ens trobem amb Déu”.

Com cada any, a la nostra escola treballem durant tot el curs un valor determinat.
Aquesta vegada hem fet feina sobre el valor
de LA VIDA.
Els professors hem volgut sensibilitzar els
alumnes vers el valor de la vida, que l’entenguin com un regal, que ells i també nosaltres siguem capaços de descobrir diversos
aspectes on la vida es manifesta de manera
positiva per a la persona i a la vegada experimentar el valor de la vida des d’un punt
de vista comunitari, no individualista, i així
poder veure la vida com una oportunitat de
viure en pau i felicitat tots junts.

Nosaltres, les persones, som imatge i semblança de Déu. En ser creats, vam rebre una
espurna divina, que ningú pot donar-nos
sinó Déu. I, per tant, ningú pot llevar-nos
la vida, sinó només Déu, que és l’Amo de la
nostra vida.
Per això creiem que és tan valuosa als ulls
de Déu la vida terrena, i per això és també
d’un preu inestimable per a nosaltres com a
cristians, perquè la vida és el temps d’atresorar mèrits per a la vida eterna. És el que
hem volgut impregnar als nostres alumnes
i a tota la Comunitat Educativa perquè estimem la vida i així fer realitat la frase que
diu: la vida és més vida.

El món en el qual vivim, ens trobem amb
persones que estan soles, socialment marginades, és un món consumista, on es valora més el tenir que el ser. Però també ens
trobem amb persones compromeses amb
la vida, solidàries, lluitadores, esperançades ... que fan possible que “la vida és més
vida quan:
l’envoltem de bellesa,
les persones tenim dignitat,

Comissió de Pastoral
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Factores de calidad
en la sociedad digital
Haciendo memoria de las hermosas
palabras de un gran teólogo, pedagogo y padre de familia sobre la
educación:
“La educación es una suerte de
martirio diario por la soledad de
un trabajo que, con frecuencia,
carece de reconocimiento tácito,
de aprecio y de gratificación. Este
suele ser el sello de las obras que
perduran. Exige educadores con
alto grado de energía o vida interior, con motivaciones que nacen
de dentro, ese dentro que como
se lee en El Principito, “solo es
visible para el corazón”.

soportarse a si mismo. Podría “hacer
limpio”, pero prefiere desaparecer
de ese escenario, salir al exterior
como espectador para alimentarse de todo lo que le ofrecen
los sentidos.
Entre estas dos posibles evasiones en la sociedad digital,
tenemos que considerar otro
factor de calidad: PROMOVERLA VIDA ESPIRITUAL: descubrir
el valor del silencio, de la reflexión
y del diálogo, y como fruto de estos dinamismos desprendernos de
todo lo que nos aísla de nosotros
mismos, nos incapacita para buscar
ideales más elevados: lo bello, lo
bueno y lo verdadero, es decir lo
que constituye la base de nuestra felicidad.

Según esta misma definición me parece importante resaltar como tarea
común entre educadores FAMILIA
Y COLEGIO, algunos puntos:

Un Centro de calidad depende también
del nivel de IDENTIFICACIÓN DE LAS
FAMILIAS CON EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. Hay que luchar y superar
la tentación y oferta de la sociedad del consumo, del “todo vale y todo es relativo a la
hora de buscar la verdad y la coherencia en
nuestros principios”. Debemos apostar por
evitar la formación de una personalidad
débil, caprichosa e inconstante, propia
de personas incapaces de ponerse metas
concretas y cumplirlas.
La educación integral más allá de resultados estrictamente académicos, pide abrirnos
a la gracia del Creador, a trabajar diariamente
en nuestra formación del corazón, pues” donde están nuestros tesoros allí ponemos el
corazón”.
La nueva evangelización, nos llama a sofocar desde el anuncio y el testimonio de vida,
los desafíos de un mundo más justo y esperanzado.
Los educadores (padres y maestros) tenemos la realidad inminente de las nuevas tecnologías, pero a la vez tenemos el
derecho y el deber de estimular y orientar
la riqueza humana, moral y espiritual de
los educandos.

Un Centro de calidad supone educadores que
elevan el listón de las motivaciones en los
alumnos; entre estas motivaciones, ENSEÑAR A PENSAR.
Enseñar a pensar ante un posible “contenedor saturado” con la irrupción casi permanente de estímulos exteriores (mensajes electrónicos, radio, televisión, móviles, mensajes
publicitarios, ofertas seductoras, videojuegos,
emails,…) imposible que quepa todo en la limitación del cerebro humano; en consecuencia
parece necesario enseñar a pensar, a discernir lo esencial de lo accidental, lo que
mata “el aburrimiento” de lo que da sentido a la vida, es decir, “separar el grano
de la paja”.
Para lograr un cierto equilibrio entre lo “antiguo y lo nuevo” convendrá huir de dos evasiones: una hacia fuera y otra hacia dentro.
Tendencia a evadirse del mundo exterior porque sencillamente no lo puede soportar: ruido,
grosero, sucio, extravagante en muchas de
sus formas de expresión y así correr el riesgo
que, “arrancando la cizaña se lleve también el
trigo” al no valorar lo positivo de la sociedad digital cuando estos medios están al
servicio del hombre en su justa medida.
Tendencia a evadirse del mundo interior porque “si toca a fondo” le da miedo encontrarse,

Sor Amor Álvarez, Hija de la Caridad
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Alumnes premiats
PREMI català
Dimecres 24 d’octubre va tenir lloc a la Biblioteca Pública de Maó el concurs Lletres i
mots, per celebrar el Dia de la Biblioteca i
commemorar, també, el 50è aniversari de la
publicació del darrer tom del Diccionari CatalàValencià-Balear.
La nostra escola va participar amb les alumnes Elsa Pons, Marta Sitges i María Tudurí (3r
d’ESO). N’Elsa Pons va quedar finalista i va
participar a la final que es va dur a terme dia
4 de novembre, durant la Festa del llibre en
català.

PREMI DIORAMES
El divendres 14 de desembre, es van
lliurar els premis del concurs que realitza
cada any el grup de Pessebristes. Tots
els alumnes de tercer cicle de primària
van participar-hi i podem dir que esteim
d’enhorabona perquè el primer i segon
premi van recaure en dos alumnes de la
nostra escola. El primer premi va ésser
per en Jordi Florit de 5è de primària i
el segon premi va ésser per en Gerardo
Aldas de 6è de primària. Moltes felicitats
als dos!!!

Premi
“Un Parlament per a tots”
Els alumnes de sisè de primària varen participar, com ja és costum, a la sisena edició del concurs “Un Parlament per a tots”
que es realitza a les Illes Balears, al qual
han participat en les modalitats de dibuix
i expressió escrita. L’acte de lliurament de
premis va tenir lloc el dia 27 de maig a la
sala multifuncional de Mercadal amb l’assistència de vàries escoles de la nostra illa.
L’alumna Judit Florit del nostre centre, va
rebre el segon premi de dibuix en la categoria de Menorca.
Els premis varen ser tant per als alumnes
premiats com per als mestres i centres al
qual pertanyia cada alumne.

A tots els participants els van obsequiar amb
una samarreta i una gorra amb el lema del
concurs i un diploma com a record.
Va ser un dia molt especial i ho varen celebrar compartint un dinar tots junts a l’escola. Felicitats Judit!
5
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Festa de Sant Vicenç de Paül
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, gen gran, pobres i malalts.
També hem donat gràcies pel començament
d’aquest curs, esperant que ens ajudi a
acabar-lo amb les mateixes ganes.

Com cada any per aquestes dates, avui 27 de setembre hem celebrat tota l’escola la festa de Sant
Vicenç de Paül. Ens hem reunit tots: alumnes, personal no docent, les germanes i mestres al pati per
gaudir de la celebració de la paraula juntament amb
en Joan Miquel.

Una vegada acabada la celebració hem berenat tots
junts al pati, hem begut sucs i refrescs als quals ens
ha convidat l'escola, i hem gaudit d’una estona de
música i diversió.

Ha presidit la festa un dibuix del Fundador de les

FELIÇ SANT VICENÇ 2012!!!

Dia de la Pau

El passat dia 30 de gener, per celebrar el dia de la
Pau, tots els alumnes de l’escola juntament amb els
professors vam anar fins la plaça de l’Ajuntament
a on ens esperaven la Sra. Batllessa, n’Àgueda
Reynés, i altres representants de l’Ajuntament de
Maó; ens va acompanyar també una representació
d’alumnes del Col·legi Públic Toni Joan i del Col·legi
Concertat Cormar.

amb el lema
“Si el món
fos meu……”
cada alumne
va
entregar
el seu regal
al món mitjançant
una
capsa en la
qual hi havia
el seu missatge
concrets
de pau, amor,
respecte, tolerància… Els
alumnes
de
secundària,
a més a més
van elaborar
un diari ple
de bones notícies fictícies
en relació per
exemple al final de greus conflictes que hi ha actualment per tot
el món, que tant de bo es fessin realitat.

En arribar, tots vam expressar els nostres desitjos de pau de diverses formes, com per exemple:

Per finalitzar l'acte vam cantar unes cançons i vam
resar el Pare Nostre tots junts.
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Festa de Sant Antoni
El 18 de Gener, l’escola Sant Josep va celebrar Sant
Antoni amb una torrada, tots els cursos varen participar d’alguna manera: ballant, cantant…
Primer de tot:
-Els alumnes de primer i segon cicle de primària
varen fe tallers de carotes i dimonis, de manera
que es varen repartir els alumnes en quatre grups
mesclant-los amb els dels altres cursos.
-Els alumnes de tercer cicle de primària van fer un
taller de banyes i carotes als cursos d’educació infantil.
A continuació tots els cursos de l’escola vàrem reunir-nos al pati. I després un alumne de quart d’ESO
ens va explicar la biografia de Sant Antoni mentre
que alguns alumnes d’educació infantil i primària
anaven penjant una sèrie d’imatges representatives
de la vida del nostre patró.

Després d’omplir-nos ben bé, alguns membres del
grup des Rebost ens varen fer una demostració de
balls menorquins, i ens varen ensenyar alguns passos bàsics perquè tots poguéssim participar i ens
anéssim a ballar. A la mateixa hora, un geganter de
Llucmaçanes va venir amb un capgròs, i alguns dels
cursos es varen fer una foto amb ell.

Vàrem continuar la celebració menjant un pa amb
sobrassada, el que com cada any vàrem gaudir amb
molt de gust! També vam poder beure Coca-Cola,
i per als més petits suc de diferents gusts! Tot va
estar deliciós, fins i tot els alumnes que no els agradava la sobrassada la varen provar!

I per últim vàrem acabar aquesta celebració cantant cançons menorquines tot junts. En la meva
opinió, va ser una festa de lo més entretinguda i
em sembla que tots ens ho vàrem passar molt bé
celebrant i recordant el patró de Menorca.

Carnaval
Com és costum, la nostra escola va ser
envaïda pels colors de les disfresses i per
l’ambient festiu que van organitzar d’una
manera esplèndida els alumnes de 4t
d’ESO juntament amb l’equip de professors; tots van col·laborar per gaudir d’una
tarda de xauxa i alegria.
Els alumnes de 4t d'ESO van organitzar activitats de ball, concurs de disfresses, "una
rifa", actuació del Mag "Indiana", etc amb
la finalitat d'omplir l'escola de felicitat i al
mateix temps recollir diners per al viatge
de fi de curs.
Esperam que la festa hagi estat agradable
per a tothom i que el proper curs puguem
gaudir d'una altra tarda tan divertida com
aquesta.
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Festa de
Sant Josep

Avui dimarts 19 de març hem celebrat Sant Josep.
Aquest any per celebrar el nostre patró hem fet activitats tot el matí.

Una vegada ben redons tots hem anat a fer una
activitat fora de l’escola. Cada alumne ha realitzat
un taller que prèviament havia triat: vela, caiac,
boti-boti, ponis, maquillatge, perruqueria, bolera,
manualitats, pintura... La veritat és que hi havia
moltes activitats per triar i totes han estat molt divertides! Ens ho hem passat molt bé!

A primera hora del matí ens hem reunit al pati professors, alumnes i membres de l’APIMA i tots junts
hem compartit la celebració de la paraula. Després
hem berenat de coca amb xocolata.

Festa de Sant Jordi

Un any més, el 23 d’abril, vam celebrar Sant Jordi a l’escola. Tots els alumnes, des d’infantil fins a secundària van col·laborar duent llibres per vendre al preu simbòlic d’un euro.
Els alumnes de 4t ESO es van encarregar de preparar les paradetes al pati i vendre els
llibres. La recaptació es dedicà a les missions. També vam crear un llibre gegant al pati on
tothom podia escriure el que volgués. La festa va ser un èxit total, vam poder gaudir d’un
dia molt guapo dedicat a un gran art com és la literatura.
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Mes de María
SIGUIENDO NUESTRAS TRADICIONES COMO CENTRO CRISTIANO Y CATÓLICO,
PRESENTAMOS A NUESTROS ALUMNOS LA DEVOCIÓN A MARíA,
MADRE DE LA IGLESIA, DE CADA UNO DE NOSOTROS.
La Medalla y la súplica de María por toda
la humanidad.
Por las manos bondadosas de María suben
nuestras plegarias a Dios; y por esas mismas
manos descienden a nosotros los favores concedidos. La Virgen María se apareció a Santa
Catalina y le dijo:
“Venid al pie de este altar”. "Aquí se derramarán gracias sobre todas las personas que las pidan con confianza”.
En este día hemos pedido, en la celebración
de la Palabra, por nosotros o para otras personas, mejores condiciones de vida, especialmente para los que pasan hambre, sufren
violencia, desprecio e ignorancia en la humanidad.
OH MARÍA SIN PECADO CONCEBIDA ROGAD POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A VOS.
También el mes de mayo, mes de las flores, está dedicado de manera especial a recordar la presencia de
nuestra MADRE, seguimos mostrando a nuestros alumnos la ternura de esta Madre y la riqueza de sus
virtudes.

Mes de mayo: Los cristianos promovemos el conocimiento
y la confianza en la virgen MARÍA.

La ofrenda de flores a la Virgen María
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L’Associació de pares i mares d’alumnes (APIMA) és el reflex de la implicació dels pares en el projecte del col·legi. És, per tant, la via organitzada de diàleg, el punt d’unió
entre col·legi i famílies. Les seves funcions són principalment de caire representatiu
i de gestió, però són aquestes últimes la cara més visible de l’APIMA, ja que es materialitzen, entre d’altres, en l’oferiment d’activitats extraescolars, la col·laboració en
celebracions del col·legi, la distribució de llibres,... Totes, amb l’objectiu últim de beneficiar a tots els nostres fills i millorar la qualitat de la seva educació.
Una vegada fet balanç de com han funcionat les activitats desenvolupades en l’actual
curs, per al curs 2013-2014 es mantindran les activitats de bàsquet i de Primasport,
per la bona acollida que tingueren i la valoració positiva feta pels pares i alumnes.
Tanmateix, se substituiran aquelles altres el resultat de les quals no ha estat del tot
satisfactori i així, per al proper curs s’encetarà una nova experiència amb l’anglès i
es donarà inici a classes de dibuix i pintura, aquestes últimes, adreçades a tots els
alumnes d’infantil i de primària.
Per primera vegada, l’oferta d’activitats extraescolars de l’APIMA s’ampliarà per al
curs 2013-2014 als pares, ja que s’oferiran classes de Pilates per a adults. Esperem
que aquesta iniciativa tingui bona acollida i es pugui fer extensiva a altres activitats
que resultin del vostre interès!
A petició d’alguns pares, s’ha posat en marxa la idea de fer possible un stock de roba
esportiva (bàsicament pantalons llargs i curts i camisetes blanques de màniga llarga i
curta) per tal de facilitar la tasca de reposar aquella roba d’esport que, bé per deteriorament o bé per quedar-se petita de talla, no arriba al final de curs. En breu, podreu
tenir accés a una mostra d’aquest material i decidir si us interessa.
Ja arribam al final del curs. Des de la Junta Directiva de l’APIMA hem intentat durant
aquest any escoltar la veu de tots i debatre i recollir les propostes rebudes. Algunes d’aquestes propostes s’han pogut fer realitat. Altres, s’han quedat pel camí, per
impossibilitat de materialitzar-les. I altres, seguiran essent objecte de debat amb
l’objectiu de poder donar-les compliment el més aviat possible. Volem que no cessin
de fluir les idees, les demandes, i fins i tot, les crítiques, ... Perquè de tot això sortim
enfortits.
Hi ha molta feina per fer i de tots vosaltres depèn que es pugui complir. Per això:
Als que ja hi participeu com a membres de l’APIMA, us agraïm la vostra col·laboració
i suport i us animem a ser crítics i participatius a través dels canals de comunicació
establerts (l’assemblea, el vostre delegat de curs, el blog, el correu electrònic,...).
Als que encara no en formeu part, us demanem de tot cor la vostra conscienciació,
perquè la tasca educativa dels nostres fills s’enriqueix quan a la feina feta des de casa
s’afegeix la implicació dels pares en el col·legi. És cert allò que “la unió fa la força” i
que, si som més, més capaços serem de realitzar millores en l’educació dels nostres
fills.
Pertànyer a l’APIMA és un acte voluntari però, sens dubte, la participació és un factor de qualitat per al sistema educatiu. La nostra participació pot manifestar-se de
diferents maneres: mitjançant l’abonament de la quota, l’assistència a les reunions,
la participació dels nostres fills i de nosaltres mateixos en les activitats proposades,
l’actuació com a voluntaris en les diferents celebracions o activitats promogudes des
del col·legi o l’APIMA, o formant part de la Junta Directiva.
Qualsevol d’aquestes maneres d’implicar-nos té els seus fruits i redunda en benefici
dels nostres fills. Així doncs, animeu-vos!
Maó, a 29 de maig de 2013

Junta Directiva de l’APIMA del Col·legi concertat “San Josep” de Maó.
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Activitats complementàries
ED. INFANTIL
Com cada any durant el tercer trimestre els fillets
i filletes d’educació infantil hem estudiat els instruments musicals i per açò vam demanar als
nostres pares, mares, germans, germanes, concos, ties, avis, àvies, cosins, cosines, amics, amigues... que sapiguessin tocar un instrument, que
vinguessin a l’escola a fer-nos una petita audició
musical explicant quin instrument tocaven, quin
tipus d’instrument era, quines parts tenia, com
se feia per poder-lo fer sonar... i evidentment
tocar alguna cançó, algunes peces clàssiques,
algunes menorquines, altres infantils.... Ens van
agradar totes, i ens ho vam passar d’allò més bé.
Volem donar les gràcies a en Xavi (pare de
n’Emma de la classe de les flors) que va tocar
el clarinet, a na Jennifer (germana de na Guissel de la classe dels dinosaures) que va tocar la
flauta, a en Javier, pare d'en Javier de la classe
de les llunes) que va tocar la guiterra, a n’Adolfo
(pare de n’Enric de la classe de les flors i conco

de na Bàrbara de la classe de les llunes) i a en
Luis (conco de n’Enric) que ens van fer un duet
de clarinet i guiterra molt divertit i a na Neus
(mare de na Carlota de la classe de les llunes i
de n’Alberto de la classe dels dinosaures) que ens
va tocar unes campanes molt originals i el teclat.
Moltíssimes gràcies a tots, sense voltros no hauria estat possible.
Cris, mestra de música d’Educació Infantil.

els papàs i les mamàs
d'infantil vénen a jugar a psico!!!
Aquest any el dimecres 22 de maig ha estat molt especial: els pares i mares (i també alguna àvia)
han vingut a jugar amb els fillets i filletes d’infantil a psicomotricitat i ha estat molt divertit!!! Na Cris
i na Mónica volien ensenyar a les famílies per què el dimecres és, sense cap dubte, el millor dia de la
setmana. Aquí teniu una foto per il·lustrar aquesta fantàstica experiència. Des d’aquí volem donar les
gràcies a tots els pares, mares i àvies que ho han fet possible.
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Activitats complementàries
p3
Els fillets i les filletes de P3, vam
anar amb els nostres companys de
P4 i P5, al boti-boti
el dia de la Festivitat de Sant Josep.
Ho vam passar molt
bé!!!!

p4

dentista

fuster

cuidadores de gent gran

els oficis
Durant aquest curs hem treballat els oficis a
partir dels oficis dels nostres pares. Ha estat
una activitat molt enriquidora ja que n’hem
tingut de molts de tipus; arquitectes, fusters,
mestres de cases, botiguers (de botigues de
telèfons mòbils a magatzems de materials de
la llar, ...), cuidadores de gent gran, taxistes, dentistes, policies, bombers, ... També
hem pogut visitar diferents llocs, hem anat
a la fàbrica del gin Xoriguer, a l’aeroport, a
BricoSintes, al geriàtric, a la perruqueria, a
l’agència immobiliària. Moltes gràcies a tots
per la vostra predisposició. Ha estat un projecte amb el qual hem après molt!!!

visitam l'aeroport
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Activitats complementàries
p5
gent gran,
gent petita
A partir del 2n trimestre, els alumnes de P-5 han rebut la visita dels
avis del geriàtric. Des del mes de
gener, un dimecres de cada mes,
ens han visitat na Carmen, na
Francisca i n’Ana i amb elles hem
fet suport a la lectura.
Per poder iniciar l’activitat hem
creat un conte entre tots, titulat
“L’ÀVIA DELS CABELLS VERMELLS”.
I a partir d’aquest hem començat
la lectura.
Amb aquestes activitats, les persones majors es senten útils i els
fillets s’apropen a la realitat de la
gent gran i poden conèixer com es
vivia abans.

p5

reunió de colònies a biniparratx
Com a final d’etapa els alumnes de P-5 van de colònies a Biniparratx. Des del segon trimestre els fillets
i filletes preparen aquesta sortida per finalitzar aquest treball amb la reunió informativa als pares.
Aquesta reunió va ser realitzada el dilluns, dia 20 de maig i va anar molt bé.
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Activitats complementàries
1r

ED. primària

Dimecres dia 6 de
març els nens de
primer de primària “Els millors chefs
del món”, vam gaudir d’una sortida al
mercat de Maó. Vam
poder fer compres
per Sa Plaça, el super
mercat i la peixateria.
Seguidament vam berenar tots junts al pati de
l’escola de les coses que
havíem comprat. Entre
tots vam decidir que el
millor seria comprar una
peça de fruita per cada
un, per així fer un berenar ple de vitamines i
energia.
Vam xalar molt!!!!

2n
El mes de febrer vam anar
d’excursió a l’albufera des
Grau i vam poder observar
aus amb un telescopi, vam
xalar molt!!
També vam fer un recorregut experimentant amb els
5 sentits que va resultar del
més divertit.
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Educació Infantil - curs 2012 / 2013
P-3

P-4

P-5
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Educació Primària - curs 2012 / 2013
1r

2n

3r
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Educació Primària - curs 2012 / 2013

4t
5è

6è
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Educació Secundària - curs 2012 / 2013
1r A

1r B

2n

3r
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Activitats complementàries
3r
jornades
culturals
abans de pasqua
Els dies previs a les vacances de Pasqua els alumnes de Primària vam fer
uns dies de Jornades Culturals. Els
alumnes de tercer vam fer un taller
de cuina per elaborar una tortada de
xocolata. Primer vam anar a comprar
els ingredients i després ens vam posar a cuinar. Els alumnes de 4t. van
preparar una macedònia. Al dia següent vam compartir els meravellosos menjars que havíem preparat i
ens ho vam passar molt bé.

3r
EL LLOC
D’ALGENDARET
El mes de febrer el tercer
cicle de primària va anar a
fer una visita al lloc d’Algendaret, que es troba situat a
la carretera general. Per a
aquesta activitat ens va fer
de guia na Laia, una jova
voluntària del GOB. Aquest lloc té
una peculiaritat, com molts altres
llocs de la nostra illa, i és que
fan explotació agrícola ecològica.
Les persones que hi fan feina formen part de la mateixa família i
entre altres activitats destaquen:
la cria de porcs, vaques, gallines
i producció de formatges. A part
de poder gaudir de la companyia
d’aquesta família ens van fer un
tast del fantàstic formatge que
ells mateixos elaboren.
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Activitats complementàries
3r
TALLER ORIGAMI
Els alumnes de tercer cicle van realitzar un taller d’ORIGAMI a l’escola, el dia 19 de febrer. Aquesta activitat
consistia en fer un taller per aprendre a fer figures amb
papiroflèxia. L’activitat va tenir una durada de 2 hores,
temps durant el qual vam poder realitzar tres figures
diferents d’entre totes les que es podien realitzar.
La presona responsable del taller es deia Kahori i ens
va impressionar molt veure la quantitat de figures que
es podien fer amb aquesta tècnica.

4t EP

Abans d'acabar el segon trimestre, els alumnes
de 4t de primària vam preparar una macedònia de
fruites, al matí havíem anat al mercat a comprar
tots els ingredients. Estava boníssima!!!!!!!!!!!!!,

la compartírem amb els nostres companys de
cicle, els alumnes de 3r. També passàrem una
bona estona pintant ous de Pasqua, van quedar
molt vistosos.

5è

CALASCOVES
El dia 20 de novembre el grup
de cinquè vam anar a Calascoves. Allà vam poder conèixer quin va ser l’origen de les
coves.
Ens va acompanyar sa mare
de na Flàvia, n’Esther i també
una monitora arqueòloga que
ens va explicar moltes coses.
L’excursió se’ns va fer curta
però ens ho vam passar molt
bé.
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Activitats complementàries
6è
xerrada far cavalleria
El divendres dia 14 de desembre els alumnes de
sisè van rebre la visita d'en Toni, responsable de
les activitats que es realitzen al Camp d’aprenentatge Far de Cavalleria. L’activitat o xerrada va
ser molt interessant, ens van explicar quins processos tenen lloc a les diferents zones de Menorca, en relació a la formació de platges, dunes...
Durant la xerrada van poder observar diferents
materials que es troben a les nostres platges,
també ens van fer reflexionar sobre les males
accions o imprudències que realitza l’ésser humà
quan fa ús dels nostres espais naturals. Mitjançant un power point, ens van explicar els diferents canvis en els paisatges al llarg del temps.

6è

sa naveta des tudons
i cala morell

illa. A l’altre costat de la carretera general s’hi
troba el Pou de les Angoixes que vam poder veure des de l’autobús. Aquest pou juntament amb
sa Naveta són els protagonistes de la llegenda
dels dos enamorats que competien per una al·
lota.

El divendres dia 23 de novembre, els alumnes de
sisè, acompanyats per na Maria i na Montse, vam
fer una sortida fins a Ciutadella.

En acabar la visita ens vam dirigir a Cala Morell
per poder visitar la necròpolis d’allà.

El primer lloc que vam visitar va ser Sa Naveta
des Tudons. Allà ens van explicar sa llegenda de
sa Naveta i també quina era la utilitat d’aquesta
construcció tan ben conservada i tan coneguda
per tots els menorquins i visitants de la nostra

Aquesta necròpolis està molt ben conservada i
vam poder veure per dins algunes de les coves,
ja que el seu accés és molt bo.
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Activitats complementàries
ED. secundària

1r eso A-B

Visita
Pedreres
de s'Hostal

1r eso A-B

Jornada
de bicis

1r eso A-B

La música com a joc per generar dinàmiques de grup
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Activitats complementàries
1r eso A-B

Recol·lecció i classificació de plantes

1r ESO A

Convivències
inici de
curs a
Cala Mitjana

2n ESO

2n ESO

Excursió a Son Catlar
i Cala Morell

l'Alcohol És una droga
23

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Activitats complementàries
2n ESO

ib3
ràdio
i tele

2n ESO

visita
diari
"menorca"

3r ESO

convivències
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Activitats complementàries
3r ESO

excursió as mercadal
i a la cova des coloms

bona caminada, sobretot, perquè de sobte, ens
vam adonar que ens havíem passat el caminet
per on havíem d’arribar-hi. Però finalment, vam
agafar el bon camí. Quan vam arribar, la terra
estava molt mullada, perquè durant la nit havia
plogut, i no van ser pocs els que van relliscar, i,
després d’una dura sessió d’escalada, per fi vam
entrar a la Cova dels Coloms. Definitivament, va
valer la pena, perquè és enorme i espectacular,
sembla l’entrada d’un món ocult i meravellós.
Però encara havíem de caminar molt, així que
prest la vam deixar enrere i vam anar a veure la
cova de Na Polida. Aquesta és més petita i molt
més fosca, però està plena d’estalactites i estalagmites, que en alguns casos, fins i tot, formen
columnes que, són tan amples que no es podien
rodejar ni entre dues persones agafades de la
mà.

Dimecres 27 de març, la classe de 3º d’ESO,
vam anar d’excursió as Mercadal i a la Cova dels
Coloms. Quan vam arribar as Mercadal, en Toni
(el guia), ja ens esperava. Per començar, vam
anar a veure l’església (des de fora) mentre ens
explicava que l’havien construït els anglesos,
però que un temps després, la van tirar baix i la
van refer una mica més gran. Després, vam anar
a veure el Molí d’en Biel. Va ser molt interessant,
perquè allà dins hi havia moltes fotografies i eines
antigues, i ens va explicar el seu ús. Tot seguit,
vam entrar a una ferreria, que és una espècie de
museu. Allà, vam veure totes les eines del ferrer,
així com el forn, la foguera... Casi es podia sentir
el “clin clin” de l’enclusa i notar l’escalfor del foc
encès. Després d’això, ens va portar a l’aljub,
un dipòsit enorme que també van construir els
anglesos per proveir el poble d’aigua. Per arribar
a dalt, s'han de pujar unes escales empinadíssima, però va ser espectacular.

Després d’això, vam continuar caminant (i de
tant en tant, escalant) fins arribar a la platja de
Binigaus, on vam continuar caminant fins arribar
a Sant Tomàs on ens esperava l’autobús.
Va ser una excursió molt divertida, i no ens van
faltar anècdotes i bromes, però també estàvem
cansadíssims, encara que, definitivament, va
valer la pena.

Quan vam acabar, vam tornar a l’autobús, que
ens va deixar as Migjorn, des d’on vam començar
a caminar cap al barranc de Binigaus. Va ser una
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Activitats complementàries
3r i 4t ESO

teatre

somni d'una nit d'estiu de william shakespeare

El divendres, 17 de maig de 2013, els alumnes de 3r i
4t d'ESO van anar al teatre de l’Orfeón per veure l’obra
Somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare (activitat
oferida per SALUT JOVE en la seva programació per al present curs).
La representació, a càrrec dels alumnes de 2n de l’Escola
d’Art Dramàtic de Menorca, fou extraordinària. Els efectes
de llums, sons, vestuari… contribuïren al resultat exitós
de la posada en escena d’aquesta gran obra. Enhorabona
a tots els qui van fer possible l’espectacle! “L’amor pot
transformar les coses baixes i vils en dignes i excelses".

4t ESO

edificis
singulars
El dia 2 de maig vàrem fer una
visita turística pel centre de
Maó per saber més sobre els
edificis del segle XIX i principis del XX. Vàrem aprendre
moltes coses amb les quals
abans mai ens havíem fixat.
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Activitats complementàries
4t ESO
viatge
Els alumnes de 4t d’ESO
de Sant Josep vàrem anar
de viatge a la Seu d’Urgell.
Vàrem estar cinc dies de
viatge on vàrem recórrer
gran part de Catalunya i
el principat d’Andorra.
Les principals ciutats que
vàrem visitar van ser
Barcelona, on vàrem visitar la Sagrada Família,
passejar i anar de compres pels voltants de la
ciutat; la Seu d’Urgell, on ens vàrem allotjar a
un alberg i ens vàrem tirar amb tirolina i practicar caiac i rafting; Puigcerdà, on vàrem practicar
un esport que normalment no solem practicar
aquí a Menorca com és el patinatge; Salou, on
vàrem poder gaudir del parc d’atraccions de Port
Aventura; i Andorra, on vàrem poder disfrutar
de les instal·lacions del balneari de Caldea i de
les ofertes que ens oferia la ciutat.

D’altra banda, el viatge ens va transmetre uns
valors molt especials com són: la solidaritat,
el companyerisme, la generositat, convivència,
respecte, etc.
Com a conclusió, els alumnes de 4t d’ESO opinem que el viatge ens va aportar uns valors i
unes experiències inoblidables, degut a que totes
les activitats que vam realitzar ens van fer créixer com a persones.

4t ESO

Visita
a la Bassa
temporal
de
Santa
Eularieta
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Llegamos al final de la temporada de baloncesto, y

ganar ya llegará. También están los infantiles que

de nuevo tenemos unas líneas para poder explicar

han estado jugando conjuntamente con chicos de

cómo ha ido esta temporada en la que hemos con-

la Salle disfrutando de

tado con más de 40 jugador@s, repartidos en tres

como jugadores y sobre todo como personas.

categorías.

El Baloncesto y el deporte en general es una herra-

Los más pequeñ@s, que a base de juegos y ejercicios

mienta perfecta para poder hacer que los jóvenes

de psicomotricidad han empezado a practicar este

de hoy día sean ejemplares y buenas personas el

deporte, también han jugado partidos en una serie

día de mañana. Aparte de las habilidades atléticas

de “trobades” que hemos hecho con La Salle Maó.

que conlleva practicar baloncesto, este deporte

Los equipos minis, tanto masculino, como feme-

incluye valores y conceptos que son necesarios

este deporte y creciendo

para hacer un mundo mejor, el trabajo en equipo,

nino, este último entrenado por Antonio Cuenca

disciplina, sacrificio (todo lo bueno cuesta), respe-

ha estado jugando y compitiendo en liga, pero si

to a los demás y lo más importante, asumir roles

ya es difícil competir lo han hecho contra jugado-

y responsabilidades, son valores que tanto en el

ras de mayor edad, aun así su evolución ha sido

baloncesto como en el día a día son vitales para

fantástica. El equipo mini masculino también ha
competido en liga e igual que las chicas jugando

lograr el éxito.

contra chicos mayores que ellos, pero el resultado

Todo lo anterior se puede lograr, pero empieza por

del partido no es lo importante, para nosotros lo

nosotros los educadores/entrenadores, por ejemplo

importante es pasarlo bien y no bajar la cabeza, el

no podemos pedir respeto y discutir con los árbitros
y el equipo contrario, no podemos pedir ser responsables y llegar tarde a un partido o no avisar que
no vamos a ir.
Los amigos y experiencias vividas, serán de un
valor incalculable para vosotros y

la satisfacción

de los entrenadores. Solo con eso ya es motivo
para continuar practicando este magnifico deporte
que es el BALONCESTO. Agradecer al colegio, a los
padres y a la APIMA su apoyo!
APUNTA’T I VINE A FER BÀSQUET….XALARÀS MOLT!
Antonio y Carles
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Activitat Extraescolar Primasport

Aquest any, i per primera vegada, hem duit a terme
a l’escola l’activitat extraescolar de PRIMASPORT,
amb fillets de P-4, P-5 i 1er de primària.
Aquests fillets han pogut participar en diferents
activitats, entre elles les de futbol, bàsquet, handbol, escalada, atletisme, voleibol, pre-beisbol i psicomotricitat. Per nosaltres ha estat un plaer poder
compartir amb ells aquest curs i esperem que sigui
el primer de molts.
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Vicente Cajuso
C/ San Esteban, 26 - 07703 Mahón
Tel. 971 364 525 Fax 971 368 475
didasko1@telefonica.net

C/. Borja Moll, 49
Maó
Tel. i Fax
971 36 89 29
llibreriaronda@hotmail.com
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Comiat 4t ESO

Vam començar en la casella de sortida, sense expe-

aquells moments que hem viscut junts; excursions,

riència en el joc i sense imaginar-nos a on arribarí-

acampades un viatge… vivències de la nostra vida

em i els obstacles que hauríem de superar. A cada

que quedaran per sempre i més. Recordarem des

casella intentàvem treure el nombre més gran en

d'aquell dia que vàrem entrar a l’escola amb el

el dau, per poder avançar amb força i ganes cap al

coixí, el got i el babi, per emprendre l’inici d’una

següent pas. D’aquesta manera vam anar passant

desconeguda aventura a la qual avui posem fi.

«d’oca en oca i pas de curs perquè em toca». Enca-

En moltes ocasions ens hauria agradat canviar

ra que, per desgràcia, hem anat perdent més d’un

d’aires, però ara ens adonem de tot el que ens ha

jugador en aquesta llarga partida.

aportat quedar-nos aquí.

Tretze anys ens ha durat aquest joc, però finalment

Moltes anècdotes hem passat, fins i tot podríem

hem arribat al final. I la partida a acabat.

arribar a escriure aquest llibre del qual tu sempre
ens parlaves, eh Montse? Ara sí que podríem anar

Semblava que aquest dia mai ens havia d’arri-

a Broadway a ballar “Capsa de mistos”, o a la xur-

bar. Vèiem passar les graduacions dels altres i
ens pareixia un futur molt llunyà, però per fi ha

reria de la plaça de Madrid.

arribat el dia que tots esperàvem amb ànsia i il·

Gràcies per tots els moments viscuts i als pro-

lusió. A partir d’ara comencem una nova etapa

fessors per ensenyar-nos i acompanyar-nos en

fora de l’escola, però no deixarem de recordar tots

aquest camí.
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Pel forat del pany
Enric Pons Mir de 4t d’ESO ha
aconseguit una plaça per anar
al mundial de Laser 4.7 que es
celebrarà des del 5 al 13 de juliol al llac Balaton, a Balatonfuret
(Hongria).

Les profes
també van a
classes
d'anglès

activitats extraescolars
Aquest any, com a novetat, tots els nens han pogut triar l’activitat extraescolar de 12 a 13 hores que ofereix el centre fora de l’horari lectiu, fent grups heterogenis entre els cursos de primària, de primer a sisè.
Aquí podeu veure algunes de les activitats realitzades: patinatge, informàtica, expressió corporal, guitarra...

Proves Cangur
2013
Perico Pons Villalonga, exalumne
del Col·legi Sant Josep, va guanyar el passat dia 10 de maig, el
concurs Cangur Matemàtic en la
categoria de primer de Batxiller
de les Illes Balears amb una qualificació de 91.5 punts.

