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Benvingut lector un any més a la nostra revista, en ella podeu
trobar la informació més rellevant de la vida de la nostra
escola durant el curs escolar 2013-2014.
Hem passat per un curs en el qual tots ens hem esforçat i en
especial els nostres protagonistes, els alumnes; han aconseguit de manera notable l'aplicació del TIL a les aules així com
també el conjunt de proves externes que s'han anat fent en
els diferents cursos, proves mostrals i censals a Ed. Primària
i a ESO.
Hem de tenir un moment especial per als nostres alumnes de 4t d’ESO que aquest any es graduaran i que ho han
celebrat amb el viatge de fi de curs, que, segons ens han
informat, s'ho han passat d'allò més bé i han demostrat que
són persones que han aconseguit una certa maduresa durant
aquest any.
Reconeixem i agraïm també l'esforç de les famílies treballant durant tot l’any amb l’acompanyament dels aprenentatges dels seus fills, col·laborant amb els mestres per tal de
mantenir uns valors i objectius comuns d’acord amb la nostra
Proposta Educativa.
Ha estat un any complicat, retallades a tots els nivells,
vagues, aplicació del TIL, LOMCE,… que en el cas del nostre
Centre, el professorat ha fet un gran esforç, ho ha sabut
dur de la manera més professional i eficaç, sobretot pel
bé dels nostres alumnes.
Donam les gràcies per la implicació que han demostrat
les famílies al contestar totes les enquestes; és una feina
feixuga i monòtona però necessària per a la millora dels sistema educatiu i de la nostra escola que va en benefici de tots.
Per finalitzar, agraïm també la feina feta per les germanes i pel personal no docent que ens faciliten el dia a
dia. Felicitam a Sor Amor per la celebració de les seves
noces d'or com a Filla de la Caritat, cinquanta anys de
servei a les Escoles Vicencianes, educant alumnes i inculcant
els valors dels fundadors: Sant Vicent de Paül i Santa Lluïsa
de Marillac.
A tots, us desitjam molt bon estiu
L’Equip Directiu
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NOSOTROS
educació en valors

Projecte APS curs 2013-2014
pensar que per dur a terme aquest objectiu
"Aprenentatge-Servei" (els alumnes aprenen fent al mateix temps un servei a la
societat) seria una bona idea fer un servei
al Casal de Gent Gran del nostre poble de
Maó.

Aquest curs tenim una novetat importat a
nivell de centre que s’està treballant com a
eix transversal:
Dins del Pla Estratègic 2012-2016 de la
FEV (Fundació Privada Escola Vicenciana
a la qual noltros com escola pertanyem),
hi ha un Pla Pedagògic 2012-2016 inclòs;
dins aquest Pla tenim una Línia d’actuació
anomenada: Noves Metodologies i obertura
a l’entorn (projectes APS).

El que feim és relacionar el currículum
escolar amb un servei al Casal de Gent
Gran de Maó, d’aquesta manera complim
objectius curriculars i feim un servei social
en estar en contacte i realitzar tasques de
manera conjunta amb les persones grans.

L’objectiu d’aquesta línia és: Estendre a
tots els nostres centres metodologies i propostes educatives que combinin processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat
en un únic projecte, els alumnes al mateix
temps que fan el currículum treballen en
necessitats reals de l’entorn per tal de
millorar-lo. Doncs bé, la nostra escola (CC
Sant Josep de Maó), té creada una Comissió de treball APS formada per professors
del nostre centre que es coordinen amb el
Casal de Gent Gran de Maó. Noltros vam

Els nostres alumnes han anat al Casal i
la Gent Gran ha vingut a la nostra escola i hem fet treballs de manera conjunta.
Un cop acabat el curs s’ha fet una revista
d’activitats en la que han col·laborat les
dues institucions, han treballat de forma
conjunta els nostres alumnes i les persones
grans, d’aquesta manera ambdues parts
s’han enriquit.
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Activitats Extraescolars
PRIMASPORT TEMPORADA
2013-2014
Un any més, l’escola de Sant Josep nens ha donat
l’oportunitat de dur a terme l’activitat extraescolar
de PRIMASPORT, que tant bona acceptació i estimació tenen per aquesta activitat tant engrescadora i saludable.
Aquest any com a novetat hem permès que realitzin
l’activitat fillets i filletes de P-3, P-4, P-5, plegats
en un grup que s’ha impartit els dimarts i dijous, i
per altre banda hem pogut realitzar un altre grup
amb fillets/es de 1º i 2n de primària, que es duia
a terme els dilluns i dimecres i on hem pogut
seguir una progressió d’aprenentatge molt enriquidora i encertada per la seva edat.
Aquests fillets/es han pogut participar, experimentar, conèixer, aprendre però sobretot gaudir en

una diversitat de jocs i esports, entre

ells les de futbol, bàsquet, handbol, escalada,
atletisme, voleibol, expressió corporal, jocs
sensorials, jocs cooperatius, jocs tradicionals i
psicomotricitat.
Volem fomentar l’activitat física com un hàbit
saludable i considerem que és l’activitat clau

Per nosaltres ha estat un plaer poder compartir
amb ells/es un altre curs que esperem i desitgem
que siguin molts més amb aquesta mateixa il·lusió i
moltes ganes de fer una feina saludable i educativa
pels vostres fills i filles.

per donar l’oportunitat als fillets i filletes per desenvolupar l’àmbit motriu, social, afectiu i cognitiu, i
com no, els hi donem un ampli ventall de sensacions útils a la vida.

SERVEI DE
MENJADOR ESCOLAR
Com podeu veure, el
menjador
del col·legi està obert a tots els
nostres alumnes d'infantil i de primària, donant un bon servei i alta
qualitat dels aliments, tal com ha
quedat enregistrat a les enquestes.
Per millorar, hem pensat que a partir
del proper curs també s'oferirà al
setembre i al juny i, al mateix temps,
s'estudia ajustar el preu.
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Activitats Extraescolars
básquet
Con la fiesta del básquet del colegio podría
decirse que se termina la temporada. Se nos
pasan por la mente gran cantidad de momentos, buenos, de risas en los entrenamientos,
algún que otro grito (bueno bastantes….), victorias, derrotas y momentos algo más duros...
Si valoramos este periodo, única y exclusivamente con los resultados estaríamos siendo
injustos, porque este grupo de chicos y chicas
con su esfuerzo, sus ganas, su compañerismo
y sobre todo su ilusión, se merecerían el mayor
de los galardones.
Puede sonar tópico pero al final las victorias
se olvidan, el resultado no importa, los trofeos
se llenan de polvo... y lo único que permanece
vivo son los recuerdos, el camino recorrido y
los momentos compartidos tras muchas horas de
entrenamiento, desplazamientos y partidos.

Pd..: No me iba a olvidar de mi compañero de
fatigas durante estos años Jordi López, con el que
he compartido las alegrías y los quebraderos de
cabeza. Sabes que eres otra pieza fundamental de
esto...Gracias.

Nos damos cuenta que aquellos “mini jugadores de
baloncesto” que empezamos a entrenar hace dos
años, se convierten en algo más, al final no dejan
de ser como hermanos pequeños, por los que te
preocupas, con los que te ríes,
con los que te enfadas y sobre
todo los que te hacen disfrutar
de este deporte e ir a entrenar
cada día con ganas.

¡El año que viene más y mejor!
Carles, Antonio y Joan

Creo que podemos estar más
que satisfechos con el trabajo
realizado, el resultado no son
trofeos, no son jugadores que
llegaran a la NBA, ni nada parecido, el resultado es un grupo
de chicos y chicas que han
evolucionado personal y deportivamente, que han disfrutado
jugando y se han convertido en
un EQUIPO.
Después de esto solo podemos
concluir agradeciendo a la gente
que está detrás de esto y que
aportan su granito de arena
para que este deporte en el
colegio siga teniendo sentido.
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som creatius... premis

Alumnes premiats
concurs coca-cola
El dia 10 de juny es van lliurar els premis de redacció organitzats per CocaCola.
Els alumnes de 2n d’ESO han obtingut
la següent classificació
Relato Corto 1r premi Isabel de Olives
5è premi Carolina Solá
Relat Breu 3r premi Claudia Gregorio
4t premi Rafael Andreu
Enhorabona!!!!!!

PREMI DIORAMES
El passat desembre es van lliurar
els premis del concurs que realitza
cada any el grup de Pessebristes.
Tots els alumnes de tercer cicle de
primària hi van participar i un any
més, tres dels nostres alumnes
van ser premiats. El primer premi
va ser per na Flavia González, el
segon per na Paula Gómez i el
tercer premi per en Marc Roqueta.
Moltes felicitats!!

Premi
“Un Parlament per a tots”
Els alumnes de sisè de primària han participat, com ja és costum, a la setena edició
del concurs “Un Parlament per a tots” que
es realitza a les Illes Balears, al qual han
participat a la modalitat de dibuix i expressió
escrita.
L’acte de lliurament de premis va tenir lloc
el passat 2 de juny al Centre de Cultura San
Diego, d’Alaior.
L’alumne Carlos Rasero de la nostra escola,
va rebre el segon premi de dibuix en la categoria de Menorca. Els premis van ser tant
per als alumnes premiats com per als mestres i centres al qual pertanyia cada alumne.
Felicitats Carlos!!
6
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27 de setembre, Festa de S. Vicenç de Paül

Juntament amb Santa Lluïsa de Marillac, van ser els fundadors de les
filles de la Caritat exteses pels cinc continents.
És un dels sants que més bé ha encarnat l’amor de Crist als pobres.
Des del començament del curs ens anima a fer possible per adonar-nos
de quins companys poden necessitar la nostra ajuda i promoure al llarg
del curs l'esperit missioner.

Fiesta de la
Virgen Milagrosa,
27 de noviembre

Un año más para dar culto a la Virgen en la
advocación de María de la medalla Milagrosa, los
mahoneses se sienten atraídos por la devoción a
María y de nuevo muestran su amor acudiendo al
triduo de la Medalla Milagrosa, este año presidido
por el Padre José Luis López C.M.
En la representación realizada por las alumnas de
6è de E. Primaria los pequeños y los de E. Primaria
las miraban llenos de ilusión, en medio de una
“lluvia” de aplausos, muy atentos, algunas pensábamos en nuestro interior: “podrá ser un sueño o
quién sabe si una realidad esto que vemos”. Otros
decían: qué contentas se ven las Hermanas… la
Compañía tiene futuro” .

(Por la foto podéis comprender lo bien que lo
pasamos y lo mucho que disfrutaron los niños/as)
Ellas, decían: este “uniforme” es muy cómodo para llevar, nos gusta… por algo se empieza…
¿quién sabe si algún día la mirada de Jesús les
puede ofrecer una opción que ilusione su vida, su
corazón al servicio de otras personas?
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Dia de la Pau
Com cada any, vam celebrar, dia 30 de gener, el dia
de la PAU. Durant la mateixa setmana es va treballar a les aules el lema “LA PAU COMENÇA AMB
UN SOMRIURE”. Es van fer diverses pancartes i els
alumnes de 4t d’ESO van redactar un manifest on
es parlava, a més de pau, de l’exemple de Mandela.
També es van treballar les lletres de les cançons
que havíem de cantar.
La intenció era sortir amb tots els alumnes del centre (els petits ajudats pels majors) i anar al carrer
de Ses Moreres. Allà s’havia de llegir el manifest.
Després cada alumne penjaria una tira de colors on
hi havia escrit un missatge de pau (havia de quedar
exposat al carrer). Finalment havíem de cantar tots
junts Color Esperanza i Imagine.

Vam sortir, però a causa de la pluja van haver de
tornar enrere i fam fer tot el que estava previst al
gimnàs. Finalment les tires de colors amb els desitjos de pau van quedar exposades al passadís del
centre.

Celebram
Sant Antoni

Com en els anys precedents, el 16 de gener vam
celebrar la festivitat de Sant Antoni. A les primeres
hores del matí, els més petis van realitzar uns tallers de banyes i titelles de dimonis. A continuació,
amb tots els alumnes reunits en el pati, van rememorar la figura del Sant.

ballar unes cançonetes menorquines per mantenir
la tradició. I per finalitzar la jornada, dos glosadors
i un sonador ens van ensenyar com es fa un glossat i vam donar per acabada la celebració de Sant
Antoni.

Ja que havíem de berenar, els professors van fer
una torrada de sobrassada ben acompanyada amb
un bon refresc. Per poder pair el menjar vam anar a
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Carnaval
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Festa de Sant Josep

Un any més, hem celebrat avui dia 19 de març, al nostre col·legi, el nostre patró,
Sant Josep. Tots els nens de l’escola han realitzat activitats durant tot el matí.
Primer, a les 9 del mati, ens hem reunit tots junts, professors, alumnes, pares i
germanes, i hem compartit una celebració de la Paraula. Seguidament hem berenat coca amb xocolata al pati.
Després els nens s’han repartit en grups heterogenis i han gaudit de les diferents
activitats. Cada alumne ha realitzat més d'un taller com: vela, boti-boti, ponis,
cuina, origami, bolera, perruqueria, body combat, art manual, futbol, patinatge,….
La festa ha estat un èxit i hem pogut gaudir d’un dia molt complert i divertit.

Mes de Maria

Durant tot el mes de maig és celebra
el mes de Maria.
Tots els cursos, cada matí dediquen
el moment d’oració a la Mare de
Déu, des del més petit al més gros.
A més a més, els infants d’infantil
cada divendres fan una ofrena floral
a la capella de les germanes. Llevat
de la darrera setmana que es va fer
a l’Ermita de Gràcia.
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Un any més i, com cada any,
ens adreçam a tots vosaltres,
pares i mares del nostre col·
legi, per fer un petit balanç
del curs que ja acaba, de les
activitats que amb l’ajuda de
tots vosaltres hem pogut desenvolupar i dels reptes que
ens proposam per al següent
curs.
Encara que ens agradaria
comptar amb més recursos
econòmics per ampliar el ventall d’accions que desenvolupem, l’eix de la nostra actuació passa per administrar els
ingressos de l’associació amb
la deguda responsabilitat, essent conscients que són moltes les despeses que hem d’enfrontar. No obstant, la nostra il·lusió i l’important capital
humà del què disposem són, sens dubte, els actius més valuosos que tenim.
De les accions dutes a terme durant aquest curs donen compte les activitats extraescolars desenvolupades: novament el bàsquet i Primasport han estat les que més
interès i lloances han collit, sense oblidar que aquest any hem oferit per primera vegada Pilates per a adults, amb una bona acollida. Tot això, ens anima a organitzar-les
també per al proper curs i sense variar el preu al què s’han ofert aquest any.
Quant a la tasca de col·laboració de l’APIMA amb el col·legi, té una vessant no només
econòmica, sinó també personal: Exemples de la primera són la nostra contribució
al pagament de les despeses de calefacció, impressora, fotocòpies,... la contribució
al pagament de material i recursos que els professors utilitzen, o la contribució a la
realització de sortides i al viatge de fi de curs,... La segona, es manifesta en la implicació personal dels pares i mares que voluntàriament col·laboren en les festivitats
més destacades del col·legi (Betlem vivent, Sant Antoni, Sant Josep o la Festa de fi de
curs). Això, sense oblidar la important tasca que desenvolupa en l’encàrrec, distribució i venda dels llibres de text, que permet la seva adquisició a un preu més raonable.
Ara toca mirar als reptes de futur: ens proposem fer més visibles als pares i mares de
l’associació. Com? Doncs, els representants de cada classe -fil conductor entre el col·
lectiu de pares i la Junta directiva-, i la intervenció directa en l’assemblea general, són
les eines per fer palès de les propostes de millora, de les queixes i dels suggeriments.
La vostra visió diària del funcionament del col·legi contribueix a millorar l’actuació de
tots i a treure el màxim partit a la feina que desenvolupem.
També ens proposem aconseguir que, els pares i mares que encara no formeu part de
l’APIMA prengueu consciència que la millor manera de tenir un contacte més estret
amb el col·legi és formar part de les estructures que es posen al nostre abast per fer
valer la nostra capacitat de decisió. Si heu llegit fins aquí heu pogut comprovar que
l’APIMA contribueix econòmicament i humanament en el desenvolupament de moltes
accions que el col·legi duu a terme i possibilita inversions que redunden en benefici
de tots i que serien de difícil realització sense la nostra aportació. Per tant, des d’aquí
us volem fer una crida perquè us animeu a formar-ne part. És un acte de compromís
necessari per al col·legi i per als vostres fills.
S’acosta el final del curs. Des de la Junta Directiva de l’APIMA volem recordar-vos que
les vostres aportacions donen més brillantor a la nostra feina i que tots junts podem
complir tots aquells objectius que encara no s’han assolit. És evident que, amb les
nostres petites aportacions, podem aconseguir grans resultats.
Bon estiu a tothom!
Maó, a 20 de maig de 2014
Junta Directiva de l’APIMA del Col·legi concertat “San Josep” de Maó.
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Activitats complementàries
LES ACTIVITATS DE LA CLASSE DELS TAMBORS
Aquest any, hem començat a l’escola dels grans i, els fiets i fietes de la classe dels tambors
hem fet nous amics, tenim mestres noves i hem fet un munt de tasques, activitats i feinetes
moooolt divertides. Aquí teniu un petit recull d’algunes d’elles.

ED. INFANTIL

p3

VISITA A L’ORGUE
DE SANTA MARIA
El mes de febrer vam poder visitar l’orgue de Santa
Maria. En Tomé, l’organista, ens va explicar que té
3.000 tubs i més de 300 anys. Vam poder gaudir
d’una petita audició de música clàssica i d’un conte, on vam sentir tots els animalets que hi “viuen”
dins. També ens van ensenyar una rèplica de l’orgue que també sona!!!!! Per un petit moment, tots
vam ser organistes, ja que vam poder sonar i tocar
els botons i pedals de l’orgue. Va ser genial!!!!!!

ESTUDIAM
EL NOSTRE COS
Durant el primer i segon trimestre vam estudiar
el nostre cos: les diferents parts i els seus noms,
les seves funcions, les difererències i similituds entre fiets i fietes, les nostres emocions i els nostres
sentits. Per treballar els sentits vam fer diferents
experiements molt divertits i amb els quals vam
aprendre molt.

LES
ONOMATOPEIES
I EL TALLER
DE BUF
Sabeu què és una onomatopeia? Els tambors, sí. Durant
tot el curs hi hem fet molta
feina, i hem après a fer onomatopeies de cotxos, de màquines d’afeitar, de
despertadors, vaques, abelles, serps, bens, …. I ho feim molt bé!!! També
hem après a bufar: amb carreres de taps, fent bimbolles de sabó, fent sonar
una flauta, apagant una espelma, fent volar papers de madalena…. Amb
tot açò hem millorat el nostre llenguatge oral i ens ho hem passat pipa!!!!!!
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activitats

Dimecres dia 4 d’Abril, els fillets i filletes de P4, vam fer una excursió per conèixer quins animals viuen
a l’Albufera des Grau.
Vam fer una primera aturada a la platja des Grau on vam cercar escopinyes i vam descobrir que, gràcies a elles, tenim sorra a les platges.
Després, vam anar a l’Albufera i vam poder veure ànecs i fotges. Vam fer un petit descans per berenar
i per veure quins altres animals viuen al bosc.
Vam jugar a agafar pinyes dels pins, vam bordejar tota l’Albufera a través d’un pont i vam poder observar les fotges amb molta precisió gràcies a l’ajuda d’un telescopi.
Va ser un dia genial. Vam aprendre molt i ens vam portar molt bé!!

Durant tot el curs a P4, hem realitzat una activitat que es diu el Protagonista de la setmana, on
cada nen/a confecciona amb la seva família, la seva Caixa de vida amb totes aquelles coses que
per a ell/a són significatives.
A partir d’aquesta tasca intentem fomentar el lligam família-escola, treballem a nivell afectiu i l’expressió oral dels alumnes i ho relacionem tot també amb la temàtica dels oficis.
Així, els pares i mares del protagonista vénen a la classe un dia o organitzem junts una sortida, per
conèixer de primera mà de què fan feina.
Aquesta activitat ens permet aprendre molt i cada fillet/a guarda un record d’aquesta gran experiència,
amb un àlbum de dibuixos amb dedicatòries que li fan els seus companys.
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p5
EXCAVEM
UNA NAVETA
Durant el primer trimestre
els alumnes de P-5 i amb
motiu de realitzar el projecte de treball sobre dinosaures i per saber de bona
mà què era l’arqueologia i
un fossil vam EXCAVAR UNA
NAVETA. Durant aquesta activitat vàrem fer d’arqueòlegs,
reconstruïrem un cos humà i
entràrem dins una naveta.

ENS ANEM DE COLÒNIES
Durant el segon i tercer trimestre hem preparat entre
tots les colònies a Biniparratx. Dia 19 de maig vàrem
fer la reunió informativa i dia 29 i 30 de maig vàrem
partir a Biniparratx.

TREBALLEM AMB LA
GENT GRAN DEL GERIÀTRIC
A partir del segon trimestre els alumnes de P-5 hem treballat 1 vegada al mes amb la gent gran del geriàtric.
Hem realitzat 6 sessions amb la finalitat de realitzar entre
tots un conte i treballar la lectura. El conte que vam crear
entre tots es deia:
“En Pere i en Puf
són amics”.
També abans de les
vacances de Nadal
vàrem anar al geriàtric a cantar les
nadales apreses.
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Educació Infantil - curs 2013 / 2014
P-3

P-4

P-5
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Educació Primària - curs 2013 / 2014
1r

2n

3r

16

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Educació Primària - curs 2013 / 2014

4t
5è

6è
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Educació Secundària - curs 2013 / 2014

2n A
1r

2n B

3r
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Activitats complementàries
ED. primària

1r

Hola, som els gegants i gegantes de
primer de Sant Josep de Maó.
A principi de curs vam elegir aquest
nom perquè ens agradava molt i volíem saber moltes coses dels gegants.
Vam fer un projecte i vam xalar i
aprendre molt!! També vam fer un
taller de capgrossos que van quedar
molt xulos.

Hem fet un conte on hem treballat de manera
cooperativa. Cada un de nosaltres teníem un
càrrec molt important.
La nostra classe té un bloc on els fillets i filletes
escrivim un dia cada setmana el més important
que ens ha passat a l’escola.
Hem anat d’excursió, a aprendre a plantar i cuidar les plantes.
També hem llegit contes i cada un de nosaltres
ha fet una exposició oral d’un conte.
Gegants i gegantes.
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2n

COLÒNIES SEGON DE PRIMÀRIA
Els dies 15 i 16 d’abril de 2014 la classe dels insectes de segon de primària hem estat de colònies a
la casa de Santa Eularieta.
Ens han acompanyat na Neus, na Marta i na Maria i ho hem passat molt bé. Hem pogut conviure i
repartir feina tots junts, fer un quadern de camp i convertir-nos en petits exploradors i botànics, ens ha
visitat el conill de pasqua i ens ha deixat ous de xocolata i també hem fet de chefs per fer-nos el sopar.
Totes les tasques ens les hem repartit entre tots i ho hem passat molt bé!!! Al vespre ens hem portat
molt bé, ballant i xalant i hem dormit tota la nit!!!!! Aquí podeu veure alguns moments de la nostra
convivència!!!!
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3r
LA MAR
Una de les sortides que hem fet els
alumnes de tercer de primària ha estat
a la platja des Grau.
Férem l’activitat de LA MAR, on nosaltres érem tortugues marines i havíem
d’anar superant totes les dificultats que
ens trobàvem dins de la mar i al nostre
voltant, que són moltes, fins poder arribar a una platja i posar els ous.
També van separar moltes deixalles
i residus que van trobar per l’arena,
segons de quin tipus eren, els posàrem
dins diferents recipients.

També vam fer un joc sobre la cadena alimentària i així vam veure i entendre per què tots els animals
són necessaris per poder-nos alimentar uns dels altres.
Acabades les activitats vam dinar i jugar. Va ser un dia molt profitós i divertit.
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4t
COLÒNIES DE LA CLASSE DEL CIRC

Els passats 3 i 4 d’abril vam anar de colònies a Santa Eularieta. Van ser unes convivències passades
per aigua però ens vam portar molt bé i
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.
Vam disfrutar molt de les colònies, però també de tots els preparatius que vam fer abans de l’estada.
Ens vam encarregar nosaltres mateixos de fer les comandes de bus, llista de la compra, l’organització
de les tasques de la casa, les activitats del temps lleure, la vetllada, el càlcul del cost i el pressupost
que teníem, la llista de material, el full informatiu per entregar a les famílies i la reunió als pares. 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.

VISITA AL DIARI MENORCA
Durant el segon trimestre vam anar d’excursió al Diari
Menorca. Aquesta sortida va ser programada per a poder
conèixer un poc més sobre el funcionament del diari, ja
que a classe hem treballat la notícia; i durant aquest curs
hem publicat el nostre propi diari.
El director del diari ens va explicar moltes coses interessants, vam poder veure la redacció, on diàriament un
grup de periodistes s’informen i investiguen sobre les notícies que els arriben a la redacció; vam veure
el primer diari publicat a Menorca després de la Guerra Civil, notícies del dia en que algun de nosaltres
vam néixer... També vam anar a veure la sala d’impressió.
El treball fet a classe ha estat un treball d’investigació i recerca on ens hem anat informant de les parts
que composen un diari, tipus de text utilitzat, altres textos... També hem realitzat anuncis, entrevistes,
entreteniments...
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ES PINARET
Dimarts dia 18 de febrer l’aquari de
cinquè va poder gaudir d’una sortida
molt enriquidora. Vam poder conèixer
el camp d’aprenentatge Es Pinaret i també vam compartir el dia amb en Bep, responsable del lloc, que
ens va explicar el funcionament del mateix amb molt entusiasme.

EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES
El dia 19 de desembre durant el matí, els alumnes de tercer
cicle de primària, vam poder gaudir d’una activitat molt interessant relacionada amb les matemàtiques. El taller consistia en
poder manipular així com descobrir diferents jocs i problemes
matemàtics.
Vam anar al taller acompanyats dels alumnes de sisè i ens vam
distribuir en petits grups per poder anar observant i manipulant
tots els petits jocs.
Va ser una activitat molt i molt interessant!!!

EXPOSICIÓ SURREALISME
El dia 18 de desembre el grup de cinquè va realitzar una visita
a l’exposició Surrealista que es trobava al carrer de s’Arraval.
Tots els quadres i escultures que vam poder observar estaven
basades en l’estil surrealista actual i moltes d’elles feien referència als artistes de temps enrere.
L’exposició ens la va presentar una guia que ens va poder explicar quins eren els simbolismes que s’havien utilitzat així com les
tècniques utilitzades.
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6è
CALA MORELL
I MONTEFÍ
El passat 5 de novembre, els alumnes de sisè vam anar d’excursió a
Cala Morell i al Poblat de Montefí a
Ciutadella. Vam poder aprendre moltes coses dels nostres avantpassats gràcies a la monitora que ens va acompanyar, na Carmen.

S’ALBUFERA D’ES GRAU
Dia 17 de febrer vam anar a Es Grau i ens van explicar moltes coses sobre
les aus.
Van donar-nos uns prismàtics i una guia d’aus, per poder identificar-les. Una
de les monitores va ensenyar-nos a emprar els prismàtics. Ens vam dividir en
dos grups i després ens vam separar i cada grup va anar amb una monitora.
Vam anar a un lloc, on hi havia una caseta amb una finestra per observar les
aus. També amb la guia d’aus vam identificar-ne de tot tipus.

SANTANDRIA
I ES CASTELLAR
El mes de febrer també vam anar as
Pinaret. Primer vam anar al pinar i en Bep
ens va explicar un parell de coses que no
sabíem dels pins i també va ensenyar-nos
alguns tipus d’arbusts.
Després vam anar al canal i allà mateix
vam fer una sèrie d’activitats. Vam anar a
berenar devora la cala Santandria, que
era el tercer punt de l'itinerari.
El següent punt era el litoral. Vam veure
poques plantes, només vam veure el
fonoll marí i les coques de paret.
La cinquena aturada va ser la caleta.
Vam agafar un poc d’arena i la vam
observar amb un microscopi. I per acabar vam anar a sa torre des Castellar.
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ED. secundària

1r eso

Convivències inici de curs a Cala Galdana

Pedreres de s'Hostal
Visita a sa torre de
s'aigua de Malbúger

La música com a joc
per a generar
dinàmiques de grup
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Visitem Ciutadella
L’últim dia del segon trimestre vam anar a
la catedral i al museu “ Bastió de sa font” de
Ciutadella . En el museu vam veure una exposició
temporal, d’una excavació feta al port , àmfores
romanes que servien per conservar i transportar
els cereals, vi i oli.

menjar, no per riqueses perquè podrien ser vícti-

A l’exposició permanent vam fer un recorregut
per les diferents èpoques: des de la cabra myotragus balearicus, una barreja entre cabra i rata
,que va ser extingit per la caça feta pels primers
pobladors de les Illes.

ceràmica que es feia a mà.

mes de més saquejos.
Unes de les joies que varen veure van ser monedes de molts emperadors romans que varen
comercialitzar amb l’illa ( casi totes de bronze).
Ens van ensenyar la evolució de la llum d’oli i la

A la catedral ens varen explicar la seva estructura i la seva construcció. Alguns detalls varen ser
que l’interior i exterior és gòtica, però la façana
actual és neoclàssica, també que les gàrgoles

Ens van mostrar uns cranis amb trepanacions
de diferents edats prehistòriques. Les armes de
l’època eren les llances. Ja utilitzaven pedres per
moldre aliments anomenats amolons prehistòrics

eren l’única forma d’expressió que els artistes
podien fer lliurement. Ens varen explicar que hi
ha l’antic minaret convertir en campanar de l’església cristiana. La nau principal està orientada
cap a Roma i té forma de nau invertida. Molts de
vitralls s’han obert actualment ja que abans esta-

Ens van ensenyar les fones, que era un sistema
de defensa on es tiraven unes ràfegues de pedres
que destrossaven els vaixells però els romans i
els cartaginesos van fer un pacte per contractar
els menorquins i a canvi els hi donaven dones i

ven tancats. Els colors d’aquests estan elegits per
representar els colors de Menorca i ens varen deixar anar a la terrassa per poder veure millor els
detalls exteriors i gaudir d’una altra perspectiva.
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Convivències a Son Bou
VISITA A IB3

El passat dijous 8 de maig, els alumnes de 2n
B vam visitar les instal·lacions de la seu de
Menorca d’IB3.

Ens van explicar com es fa feina a la ràdio
i també vam veure el plató de televisió. En
acabar la visita, alguns de nosaltres ens vam
atrevir a ocupar per uns minuts la cadira del
periodista.

Allà vam conèixer de primera mà com és el dia a
dia de totes les persones que hi fan feina (redactors, fotògrafs…) i vam tenir l’oportunitat de ser
periodistes per un dia.

Vam xalar i, alhora, vam aprendre molt: va ser
una experiència realment enriquidora!!!
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EXCURSIÓN DE CONVIVENCIAS AL GRAU
Día 4 de octubre fuimos de excursión con nuestra clase 3º de ESO, a es Grau de convivencias
para conocernos mejor. Cuando llegamos, subimos caminando hacia una casa donde dejamos nuestras mochilas, después bajamos a
hacer una larga caminata hasta que llegamos
a la Torreta, y allí hicimos un montón de fotos
entre nosotros. Más tarde volvimos a la casa
agotados,(seguramente nuestro profesor lo hizo
aposta para que nos cansáramos y no hiciésemos
tonterías). Desayunamos, y después empezamos
a organizar muchos juegos para divertirnos. Nos
empapamos de agua al acabar los juegos, pero
nos lo pasamos muy bien. Al empezar otro juego,
el profesor se enfadó con nosotros por una tontería que dijo un alumno, así que, para castigarnos,

nos dijo que cogiésemos las mochilas y bajamos,
nos sentamos en unos bancos y estuvimos allí
sentados esperando hasta que a nuestro profesor
se le pasó el enfado. Nos llevó a la playa y jugamos a otros juegos que él organizó, mientras nos
hacía fotos. Nos rascamos un poco las rodillas y
nos llenamos de arena pero, a pesar de eso, lo
pasamos bien y fue muy divertido.
Media hora antes de irnos, como sobraban globos
del juego anterior, mientras los chicos jugaban a
fútbol, las chicas preparamos una guerra de globos de agua. Al final acabamos todos empapados
y nos hicimos una foto toda la clase junta.
Fue una experiencia muy divertida y que nunca
olvidaremos… ¡GRACIAS PROFE!
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4t eso
viatge a la seu d'urgell
Els alumnes de 4t d’ESO vam anar aquest abril de
viatge a la Seu d’Urgell. El nostre viatge va començar el primer dia de curs quan na Sole ens va demanar on volíem anar. Tots vam respondre el mateix:
a la seu d’Urgell.
Vam partir el 12 d’abril cap a Barcelona. A l’arribada
tots ja estàvem desperts i amb ganes de començar,
el que serà un gran record per a tota la vida.

del ràfting. Després de patinar, vam anar a fer una
volta per aquest poblet de muntanya.

Agafàrem el bus cap a la Sagrada Família, al
entrar-hi vam quedar admirats. Seguidament, cap
a Bellver! Aquella tarda va ser molt moguda entre
anades i vingudes, de la tirolina a l’alberg, degut a
que va ploure; a més, alguns dels que ja duem l’arnés haguéssim de córrer de tornada a l’alberg amb
tota la parafernàlia. Poc després vam poder realitzar
l’activitat, que va ser una passada.

El següent dia vàrem sortir d’Espanya direcció
Andorra, allà vam passar un matí relaxant a Caldea.
Després encara vam tenir temps de fer algunes
compres abans de les quatre llargues hores dins es
bus, direcció a Salou.
El dimarts va ser el millor dia del viatge per la majoria perquè vam anar a Port Aventura. Aquell dia es
pot resumir en: pujades, baixades i voltes. Ah! I
aigua! Perquè entre Dragon Khan, Ràpids, Furious
Bako... Tot el dia corrents d’una atracció a una altra.

L’endemà vam fer unes activitats molt entretingudes a la Seu d’Urgell. En arribar ens vam despertar
amb la “dolça veu” de na Danae dient la frase del
viatge “Bon dia fillets!!”. Ràfting sincerament, una
experiència única, inicialment ganes de mullar-se
no n’hi havia, només el fred que feia... però, ho
vam haver d’afrontar amb valentia, i, finalment, ens
vam convèncer de pujar a la barca. Vam sortir tots
afònics de tant cridar, entre xiscles de por, de fred,
d’alegria i riure... Quan vam acabar amb el ràfting,
tocava piragüisme, que, sort, va ser més tranquil.
Però, perquè fos una experiència completa, no
podíem anar-nos-en sense nedar. El capvespre, tots
esgotats, vam anar a Puigcerdà a patinar sobre gel.
Pràcticament teníem tota la pista per nosaltres, així
que entre curses, trens, i intents de posar durant
dos segons seguits per la foto de grup, se’ns va
passar la tarda volant. Això si, al dia següent ningú
es podia moure entre cops de patinar i cruiximent

visitaM el
consell insular

Però el viatge havia d’acabar, i dimecres matí vam
partir mig morts de son cap a Barcelona, on vam fer
una visita al barri gòtic, i vam passar el capvespre
entre botigues al Carrer porta de l’Àngel. Finalment,
el bus ens va deixar a l’aeroport, i, tot i que era
una hora abans de que sortís l’avió, ens va venir
molt just arribar a embarcar! Els pobres turistes
que passejaven per la terminal, encara deuen estar
espantats de veure córrer a un grup de divuit persones arrossegant motxilles, amb pans a mig menjar i
cridant “que no arribem!” per tot l’aeroport.
Va ser un viatge fantàstic, i van valer la pena totes
les hores de gangària, i aixecar-se prest per fer
coques.

Bassa temporal
de Sta. Eularieta
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Comiat 4t ESO
Dins
un

la

classe,

cartell

que

hi

ha

posa:

“Benvinguts al final de
l’etapa”. Quan el veiem,
pensem en tots els anys
que hem viscut aquí, i en
totes les persones que
ens

han

acompanyat,

a qui sempre estarem
agraïts per guiar-nos i
ajudar-nos

en

aquest

camí.
El primer dia, ara fa tants
anys, amb na Cristina,
que ens va rebre a l’aula
de P3. I na Sílvia a P4.
Ens trobem pensant en
tot el que vam aprendre
amb na Marga, a P5 i
primer cicle de primària.

amb qui ballàvem Eram Sam Sam, i na Irene,
l’ajudant de na Niní. Com no, en Llorenç, amb qui
no hem tractat més de mig curs, però que sempre
donarà gràcies d’haver sobreviscut. I, és clar, na
Tere! ningú ensenya oracions millor que ella! O na
Cristina, que amb mig any en va tenir ben prou de
nosaltres. De n’Esther admirem la passió que té per
la química. Miguel, siempre valoraremos tu esfuerzo por intentar que corramos. I na Valentina, amb
ella hem après molt, tant anglès com educació. Mai
oblidarem ses classes amb en Joan Miquel! Com
també les classes amb na Rocío, i la seva passió
pel Heavy Metal. I na Giselle, amb qui no tots hem
tingut classe, però que ha estat una gran companya de viatge.

Recordem na Niní i allò que li va costar tant ensenyar-nos: el dia abans de l’examen ja no s’estudia,
es repassa. I com na Montse Farrés va ser qui ens
va ensenyar a ajudar, i a ser persones desinteressades. També enyorarem n’Esther, de 6è. Pensem
en el primer dia a secundària, i amb na Joana, que
gràcies a les classes de socials hem après com
és el món que ens envolta i com estar preparats
per enfrontar-nos-hi. I en José Luis amb un “i tu
vas aprovar l’any passat?” un somriure s’estén
per la classe, sempre que recordem l’any passat.
I na Sole, és clar, amb qui hem viscut un munt de
moments surrealistes i 'divinos de la muerte'.
També volem donar gràcies, a tots els professors

Però no només els professors ens han guiat en
aquest camí. També tota la gent que fa dia a dia
que l’escola funcioni, com les encarregades de
menjador, na Luci, na Pili, na Núria, i na Maria José.
També na Vero, per estar sempre allà, a punt per
ajudar-nos si necessitàvem res. I, com no, a les
sors, que a les classes de reforç, a les substitucions
o simplement saludant-les pel passadís, han fet
que, mentre hem estat aquí, ens sentim part de la
seva família.

que han deixat empremta en nosaltres, com na
Montse Barber, amb les seves classes de música
i teatre, o en Carlos Termis les classes del qual
no poden tenir etiqueta, perquè apreníem de tot.
I na Laura, na Carmen i na Marta, que van lluitar
incansablement perquè entenguéssim què és el
verb TO BE. O na Laia, a qui vam fer acabar la
paciència més d’una vegada. En Juanlu i en Julià,
de gimnàstica. Na Guadalupe, de mates i lengua.
I en Jaume, que ens ha arribat a donar de tot:
mates, medi, tecno... Na Zori, de plàstica, o na

Mai us podrem agrair tot el que heu fet per nosaltres, ens heu convertit en qui som ara, però ho
intentarem, així que, un cop més, gràcies per tot.

Neus i na Maria, de substitucions. I clar, na Mandy,
sa millor professora d’Speaking del món! Na Sara,
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Pel forat del pany

Formació del professorat
nova evangelització
Abans de començar la
ponència per part de Mn.
Bosco Faner, veiérem un
power point, molt ben
preparat, sobre l’educador
cristià, per passar després
a la ponència i continuar
amb un treball de grups.
Entre les coses que se’ns
digueren destacam:
* L’educador ha de tenir en
compte tots els aspectes
que conformen la persona
humana: la dimensió intel·
lectual, religiosa, física,
social i afectiva. La persona
és una unitat i com a tal no es pot fragmentar, sinó
que ha de ser educada en la seva totalitat.

El professorat del Centre segueix amb la formació d'anglès

* Fent-se ressò de les paraules de Pau VI se’ns
recordà que el nostre món, més que mestres,
necessita testimonis i que l’educador cristià ha
d’ensenyar no sols amb la paraula sinó sobretot
amb la vida.

* En un món tant plural i on hi ha tanta oferta s’ha
d’ensenyar a tenir un esperit crític, que no es “criticon”, sinó un esperit de discerniment, que ajudi a
saber escollir el que construeix la persona enfront
del que la degrada.

* No val sols tenir una preparació acadèmica, sinó
que és important conèixer l’alumne i açò implica
tenir una relació amb ell, si cal s’ha de tenir una
atenció preferent pels alumnes més necessitats si
volem viure en l’esperit vicencià. No hem d’oblidar que amb el pas del temps ens recordaran no
sols pels coneixements transmesos sinó per l’afecta que hem tingut amb els educands.

En definitiva, fou una capvespre intens. De tant en
tant, ens va bé aturar-nos i revisar el nostre ser i el
nostre fer. Agraïm amb aquestes retxes l’oportunitat
que se’ns oferí. Esperem que tots els qui formam
la comunitat educativa de Sant Josep estiguem a
l’alçada del que s’espera i se’ns demana des de
l’Església i des del Caràcter Propi del nostre Centre.
Equip de pastoral

Formació: entorn virtual moodle

