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Editorial
Aprofitam aquest espai per agrair a tota la Comunitat Educativa l'esforç i interès que han posat
tots els seus membres per tal de fer possible la publicació de la nostra revista un any més.
Aquest any, com podreu veure, hem incorporat modificacions respecte a anys anteriors per tal de
fer-la més participativa i engrescadora per a tothom.
Com a novetat destacable de cara a novetats per al proper curs, hem de recordar que de cara al
curs 2015-2016 s'implantarà la LOMCE a 2n, 4t i 6è curs de primària (a 6è curs avaluació final ) i
a 1r i 3r curs d'ESO; fet que no ens ha de preocupar ja que l'escola té els mecanismes adients per
tal que no representi cap problema ni mal de cap a cap integrant de la Comunitat.
Equip Directiu

Un curs profitós
Com cada any avancem un curs més, i vivim noves experiències que ens ajudaran amb el nostre dia
a dia. Ara que estem acabant aquest any acadèmic, ens adonem que ha estat molt curt, i això ens fa
pensar que hem madurat. Estem vivint moments per recordar amb els professors i companys, i encara
que hi hagi obstacles pel camí podem continuar endavant. Aquest curs potser deixem alguns companys
enrere, però mai oblidarem els moments viscuts. Som 19 persones amb mentalitats diferents, però
amb moltes coses en comú. Ja dúiem des de petits junts, ens coneixem, i podríem conviure molts més
anys com a la classe. També dir que l'any se'ns ha fet més fàcil, perquè hem tingut un bon tutor, que
ens ha ajudat en tots els nostres problemes. Ell ens ha ajudat a reflexionar sobre el camí que volem
emprendre a la nostra vida. En definitiva ha estat un any d'emocions i moments increïbles.
Carol i Paloma 3r-A ESO
Nosaltres, alumnes de 3º ESO B, volem fer una valoració d'aquest curs que ja s'acaba. El primer que
volem dir és que aquest any escolar se'ns ha passat volant. Sempre havíem escoltat que aquest curs
que ens esperava, suposava un petit canvi de nivell, el llistó pujava i hauríem d'esforçar-nos més.
Sincerament, un poc sí que s'ha notat, ja que hem après molts coneixements nous i les lliçons han
estat més llargues, el qual ha significat hores i hores de treballar. Però després de nou mesos, podem
afirmar que passant per alt els nervis que hem tingut i la gran feina realitzada, l'esforç ha valgut la
pena. Amb un poc d'interès, ganes, motivació i ajuda dels professors ho hem pogut superar.
Així, fent un petit resum del que ha estat aquest curs, podem dir que ha estat un dels millors, i podem
estar satisfets perquè l'hem aprofitat molt, hem participat, hem complert les normes, però sobretot
ens hem divertit, cosa fonamental en aquesta etapa de l'adolescència en què ens trobam. Tampoc
hagués estat gens malament haver fet un viatge a Alemanya, sobretot pels que fem Alemany. No
l'hem pogut realitzar per diversos motius, però encara mantenim l'esperança viva de que l'any que
ve sí que serà possible.
Ara ja només ens queda un curs per deixar l'escola i començar els estudis dirigits a la nostra futura
professió i t'adones que ja has de començar a prendre decisions per al teu futur i triar optatives de
cara a l'any que ve.
Per acabar, un gran agraïment a tots els que ens han recolzat per poder finalitzar i superar aquest
curs i a tots aquells que fan que la nostra vida diària sigui més senzilla. Som conscients que només
ens queda un any en aquesta escola i volem aprofitar-lo al màxim!!
Us desitjam un molt bon estiu i unes molt bones vacances. Fins el curs que ve i moltes gràcies!!
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Geriàtric
A la nostra escola fem un projecte a nivell
de centre, on es dur a terme una tasca
intergeneracional. Tots els nens del centre
duen a terme activitats proposades conjuntament entre l’escola i en Fernando,
l’organitzador de les activitats dels avis.
Aquest curs de p3 fins a 4t d’ESO han
pogut participar realitzant diferents activitats amb els nens i els avis: gent gran –
gent petita, anar a jugar amb ells a bingo,
entrevistes, rondalles, decorar la residència per Nadal, programa de ràdio, històries
de vida…. Entre altres.
Aquí podem veure les tasques dels nens
de 1r de primària que van realitzar unes
entrevistes als avis i ho van passar d’allò
més bé.

http://santjosepigentgran.blogspot.com.es/
“¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni sentirse enfermo con él!
Eso es no tener caridad; es ser cristiano en pintura.” (CXII,271) San Vicente de Paul
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Activitats Extraescolars
PRIMASPORT TEMPORADA
2014-2015
Un any més, l’escola de Sant Josep nos 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 ja és la tercera temporada
que hem pogut realitzar PRIMASPORT i desitgem que
puguem tornar a repetir per la temporada següent ja
que pensam que aquesta activitat és ideal per poder
desenvolupar l'àmbit motriu, afectiu, social i cognitiu,
així com poder gaudir i xalar dins l'àmbit ludorecreatiu
que cerca en l’activitat física una manera d’integrar
a tots els infants perquè agafin un hàbit saludable i
uns valors com són: L’AMISTAT, LA CONFIANÇA, EL
RESPECTE, entre d’altres. Per tant esteim convençuts
que és l’activitat perfecte perquè tinguin un món de
sensacions útils a la vida.

Aquests fillets/es han pogut participar, experimentar,
conèixer, aprendre però sobretot gaudir en una diversitat de jocs i esports, entre ells el futbol, bàsquet,
hándbol, escalada, atletisme, voleibol, expressió corporal, jocs sensorials, jocs cooperatius, jocs tradicionals i psicomotricitat.

Aquest curs la majoria de fillets i filletes que hem tingut a la nostra activitat extraescolar han estat de P.4 i
s’ha impartit els dimarts i dijous de les 16:50h fins les
17:50h, però aquesta activitat també està enfocada
per als fillets i filletes de P.3 i fins i tot per P.5, 1er i
2on, així com vam fer el curs anterior i que fins i tot
vam poder fer dos grups per poder fer feina millor i
donar un bon servei. Així que animeu-vos tots i totes
per al curs següent, serà genial!!!!

Per nosaltres ha estat un plaer poder compartir amb
ells/es un altre curs i esperem i desitgem que siguin
molts més amb aquesta mateixa il·lusió i ganes de fer
una feina saludable i educativa per als vostres fills i
filles.
Moltíssimes gràcies per confiar en la nostra feina, que
sempre intentam millorar per bé de tots.
Esportart, és per a tots voltros.

Bàsket a l’escola

A la nostra escola, CC Sant Josep de Maó, es du a
terme l’activitat de bàsquet dos dies per setmana al
pati. És una activitat d’iniciació per a nens i nenes
en el MÓN DE LA CISTELLA, que es dur a terme de
forma lúdica mitjançant el joc col·lectiu.
El principal objectiu és que els nens i nenes puguin
gaudir jugant i aprenent aquest esport de forma
pràctica, estimulant les seves capacitats motrius i de
coordinació.
També es dur a terme tant per a nens de l’escola
com per a nens d’altres centres educatius on juguen
tots junts.
Ens permet que els nens aprenguin a conviure entre ells, a
relacionar-se, a resoldre els seus problemes o diferències,...
en definitiva a establir vincles emocionals i d’amistat.

Patinatge
Com cada any, els nens de
l’escola que duen a terme
l’activitat de patinatge, fan una
exhibició de les seves habilitats
apreses durant el curs.
Moltes gràcies Sole!!!!!

4

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Activitats Extraescolars
MODERNITZACIÓ DE L'AULA
D'INFORMÀTICA
La inclusió de les noves tecnologies de la informació i
la comunicació en tots els àmbits de la vida quotidiana
en el dia d'avui, ens fa pensar que els nostre deure
com a educadors, és preparar als nostres alumnes
per a la societat futura, on inevitablement l'ús de les
noves tecnologies és i seguirà essent una condició
indispensable en la formació dels nostres alumnes per
tal de conviure en una societat molt competitiva on
aquestes tecnologies són i seguiran essent una base
fonamental.

de fomentar mecanismes apropiats per descobrir
coneixements; plantejar hipòtesis i projectes creatius,
cercar, analitzar i generar informació, resoldre problemes, prendre la iniciativa, aprendre per descobriment.

Segurament ens hem fixat amb la facilitat que tenen
els nostres fills i filles per a la utilització d'aquests
instruments i equips tecnològics, per tant, per què
no podem utilitzar-los com a eines bàsiques en els
aprenentatges?

Aquestes tecnologies tenen un gran paper motivador
en els nostres alumnes i l'hem d'aprofitar, és per això
que la nostra escola sempre ha invertit temps, recursos humans i materials en les noves tecnologies, i és
per aquest fet, que aquest curs escolar hem renovat
tots els ordinadors de sobretaula que tenim dins
de l'aula d'informàtica; cal mencionar que aquesta
renovació ha estat possible també gràcies a l'aportació econòmica de la nostra APIMA, que ens ha ajudat
a fer aquesta inversió.

Les possibilitats que ofereix l’ordinador com a recurs
didàctic són múltiples i van creixent a mesura que
es produeixin nous usos generals de la informàtica.
Com a desenvolupador de capacitats que afavoreixen
l’aprenentatge autònom, la creativitat, els processos
de pensament... No és un transmissor de coneixements sinó un col·laborador, amb possibilitats d’adaptar-se als diferents estils d’aprenentatge, en la tasca

SERVEI DE
MENJADOR ESCOLAR

Opina. Quines extraescolars hi hauria
d’haver al Col·legi Sant Josep?
Proposa, escriu i deixa constància, de quines
extraescolars els hi agradaria que hi hagués a
l’escola per als propers cursos.
Opció 1:_________________________________
Opció 2:_________________________________
Opció3:_________________________________
Talla per la línia de punts i deixa la teva opinió a
secretaria.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i per
millorar cada vegada més la vostra escola.

10 raons per dur el seu fill/a al menjador del col·legi
Sant Josep
1.- Comoditat
2.- Qualitat del menjar
3.- Atenció als Infants
4.- Menú equilibrat
5.- Anys d’Experiència en menjadors
6.- Preu econòmic
7.- Netedat
8.- Organització
9.- Professionals qualificats
10.- Ganes de millorar cada any

Opinió dels Alumnes
3-4 de Primaria. (Emmanuel).
M’agradaria que hi hagués
les extraescolars de:
 Teatre

 Futbol

 Anglès

5-6 de Primaria. (Xavi Vilafranca).
M’agradaria que hi hagués
les extraescolars de:
Ceràmica
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som creatius... premis

Alumnes premiats

premi
Un Parlament per a Tots
Una vegada més, un alumne de sisè ha
obtingut el premi al dibuix més original, en
el concurs que cada any es realitza a nivell
de Balears, per tal de donar a conèixer el
Parlament als més petits.
Enhorabona Joan!!!

premi català
En Bruno Molina Muntaner, alumne de 3r
ESO B, ha guanyat el 1r Premi Territorial
(Menorca) del Concurs Ficcions, organitzat
per l'ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (AMIC). L'objectiu del
concurs era crear una història a partir d'un
fragment d'una novel·la. Han participat gairebé 1500 alumnes de Catalunya, València i
les Illes Balears.
ENHORABONA, BRUNO!!!
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Sant Josep està de festa
Sant Antoni, el Dia de la Pau, Sant Josep, Carnaval, Sant Jordi… Totes aquestes dates són especials al
nostre centre. Des de principi de curs la Comissió de Festes prepara amb il·lusió aquestes celebracions
que esdevenen oportunitats úniques per trobar-nos tots plegats i gaudir d’unes jornades de germanor.
Comissió de Festes

Sóc vicencià i tu?
Al matí de divendres passat, tota la Comunitat
educativa del nostre Col·legi ens vam trobar al pati
per celebrar la festivitat de Sant Vicenç de Paül i
el començament d’un nou curs. Per recordar-lo,
cal dir en primer lloc que Sant Vicenç va ser un
dels sants que més bé ha encarnat l’amor de
Crist als pobres en el S. XVII, perquè va ser
un home bondadós, que descobrí la crida de
Déu a través de les necessitats dels pobres.
Les seves petjades fortes i segures ens han deixat
una empremta, que nosaltres, com membres de la
Família Vicenciana i amb l’ajuda de Déu, hem de
saber continuar.

D’aquesta manera, mentre va viure i després de la
seva mort, els homes necessitats, de tot el món,
serien estimats i atesos.

Per sensibilitzar els alumnes sobre l’existència dels
pobres necessitats, en el nostre món actual, un
grup d’alumnes ens presentà “un conte de veritat”
que resumint deia així:

Cada any, per la seva festa, diem que Vicenç de
Paül és un Gran Sant. I això és veritat. Com ho són
totes las persones que estimen Déu i ajuden tot el
que poden als altres.

Vicenç, tot sol, no podia atendre tanta misèria.
Demanava almoina als rics, es feia ajudar per
algunes persones que tenien bons sentiments.

VOLS PROVAR DE SER FELIÇ, AJUDANT ELS ALTRES
EN EL NOSTRE MÓN ACTUAL????????

DE LAICS QUE AJUDESSIN A COMPLIR AQUESTS
OBJECTIUS.

Si ho fem, aquest conte s’acabarà en el cel, gaudint
del premi que Déu ens donarà.

Les persones a qui volia ajudar especialment eren
els nens abandonats, els malalts, els pobres,
la gent jove i la gent gran.

-

També en aquest nou curs que acabem de
començar, li demanam a Sant Vicenç, que
ens ajudi a ser valents i responsables amb
totes les nostres feines i sapiguem cultivar el valor del sentit crític.

-

Després de penjar a un mural els dibuixos i
les reflexions fetes a cada classe, la música i
les begudes refrescants, animaren el temps
esplèndid que feia al pati. FELICITATS!!!!!

Era molt viu, va tenir una bona idea, millor dit: tres
bones idees:
1. FUNDAR LES FILLES DE LA CARITAT.
2. FUNDAR LA CONGREGACIÓ DELS MISSIONERS
PAÜLS.
3. IMPLICAR ALTRES PERSONES, ASSOCIACIONS

La Miraculosa
Dijous 27 de novembre celebrarem a l’escola la Miraculosa.
Els més grossos de l’escola varen anar a l’església de Sant
Josep per assistir a la celebració. A les 1O:OO h vàrem
barenar tots junts de coca al pati i damunt les 11:OO els
infants de 6è representaren l’aparició de la Verge Maria a
Santa Catalina. Ens ho passàrem molt bé i ens va agradar
molt la representació que varen fer els infants de 6è.
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Una tradició viva, el pessebre vivent
part dels alumnes, les diferents escenes del naixement i infantesa de Jesús: EL PESSEBRE VIVENT.
Ara fa 33 anys, que de manera ininterrompuda representem aquests quadres de la vida de l’Infant
Jesús. Hi participa tota la Comunitat Educativa:
Germanes, alumnes, pares, personal del PAS i el
professorat.
Divendres migdia l’escola es transforma, les aules
queden buides per convertir-se en l’escenari i fer realitat el pessebre vivent. Entre divendres i dissabte
anem decorant les aules, el gimnàs i el menjador de
l’escola, esdevenint diferents paratges de Natzaret,
Egipte, Betlem... i així donar vida, el diumenge a la
tarda, a tots els personatges del PESSEBRE VIVENT.

Corria l'any 1981, quan a la nostra escola es va fer
realitat un somni que duia entre mans, la que en
aquella època era directora de la nostra escola, Sor
Àngela Domínguez. Tenia l’experiència de la seva
escola anterior, a Figueres, on es representaven per

Esperem poder seguir aquesta tradició per molts
més anys, ja que ens ajuda a tots a créixer en la fe
i compartir la joia del naixement de Jesús.

Dia de la Pau i No Violència
Divendres dia 30 de gener vam celebrar a l’escola
el Dia de la Pau i de la No Violència amb el lema Si
no tenim pau dintre nostre, de res no serveix
buscar-la fora. Per això vam fer una caminada
fins a sa Plaça de l’Ajuntament. Allà varem confeccionar un colom de la Pau amb l’estampació de
les mans dels fillets d’infantil, els fillets de primària
van omplir la paraula PAU amb sal de colors i els
al·lots de secundària feren grulles d’origami. Així la
nostra escola va aportar el seu granet d’arena per
celebrar aquest dia.
Les Mil Grulles de Shinigami (千羽鶴 Senbazuru?)
són un compendi de mil grulles d’origami unides
per cordes. Una antiga llegenda Japonesa promet
que qualsevol que faci mil grulles de paper rebrà
un desig de part d’una grulla, com per exemple,
una vida llarga o la recuperació d’una malaltia. Les
mil grulles d’origami ha esdevingut un símbol de
pau, gràcies a la història de Sadako Sasaki (19431955), una filleta japonesa que desitjava curar-se
de la seva malaltia produïda per la radiació de la
bomba atòmica (leucèmia).
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San Antonio Abad
El viernes 16 de enero celebramos “Sant Antoni”.
Fue un día ventoso, por lo que tuvimos que trasladar
los asadores debajo de la pérgola. Todos disfrutamos
de una excelente sobrasada y de un agradable ambiente festivo.

Per fi és Carnaval!!!!!

Per fi ha arribat el gran dia, ja és aquí!!!!! Avui dijous 12 de febrer hem pogut celebrar uns dels dies
més divertits, bojos i simpàtics de l’any. Però la festa ja fa dies que va. Per escaufar motors hem vingut
vestits a l’escola d’un color concret durant tota la
setmana: dilluns de color vermell, dimarts de color
blau, dimecres de color groc, dijous de color verd i
divendres… divendres de tots els colors junts!!!!!!
El dijous jarder ha començat ben prest per a les clases d’educació Infantil que ja una vegada berenats
ens hem posat ben guapos per anar a lluir ses nostres disfresses pels carrers de Maó i hem mostrat
ben orgullosos les disfresses que noltros mateixos
hem realitzat sobre els diversos pintors que estudiam: P3 Mondrian, P4 Miró i P5 Matisse.

de coques i begudes que els fiets i fietes de 4rt
d’ESO ens han preparat. Com a novetat després
hem pogut seguir la festa al gimnàs de l’escola, on
l’Apima ha organitzat una fantàstica festa, on hem
pogut seguir menjant i xalant amb la companyia de
les nostres famílies, hem pogut participar dels concursos a la millor disfressa per a cada aula i passar
una estona ben divertida!!!!!

El capvespre tots els fiets i les fietes d’infantil i primària hem pogut participar de la festa, jocs, venda
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Festa de Sant Josep
Un any més el Col·legi Concertat Sant
Josep de Maó hem celebrat avui, dia
19 de març, la festivitat de Sant Josep, el nostre patró. Aquest any ho
hem fet d’una forma diferent: hem
sortit a les 9 h del matí, tota la comunitat educativa, alumnes, des de
primer curs d’Infantil fins a 4t d’ESO,
professors, filles de la caritat, pares i
mares, cap a Alcaufar, des d’on hem
anat caminant pel camí de cavalls cap
a Punta Prima. Allà tots hem pogut
gaudir d’un dia festiu fantàstic, però
principalment els alumnes, els quals
han jugat a diferents jocs segons
l’etapa educativa. Finalment hem dinat tots junts... En resum, hem compartit un dia molt especial!

Mes de Maria
Amb l’arribada de la primavera, la nostra illa s’omple de flors que ens alegren amb els seus colors i ens
anuncien que ja queda ben poc per a un mes molt especial per a la nostra escola: el mes de maig, el mes
de Maria.
Els divendres, els més petits duen flors amb les què fan una ofrena floral a la capella de la comunitat i la
darrera setmana de maig van a l'Ermita de Gràcia on presenten amb il·lusió les flors a la Verge.
Els alumnes de primària posen en marxa la seva creativitat i realitzen vistoses flors de paper que pengen al
passadís al voltant d'una imatge de la Verge Maria. A més a més, tots els alumnes i els mestres del centre
dedicam l'oració del matí a la Mare de Déu.
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De nou, el curs s’acaba,... i de nou, des de la Junta Directiva de l’APIMA volem fer un
petit repàs del què ha estat aquest any: de les nostres activitats i, perquè no, dels
projectes que s’han quedat pel camí però que podran ésser represos més endavant o
substituïts per altres més atractius.
Aquest curs ha començat amb un canvi en els càrrecs de la Junta Directiva l’APIMA
i des d’aquí volem donar les gràcies als anteriors. Els que continuem, hem intentat
fer-ho el millor possible, prioritzant l’establiment de nous canals de comunicació amb
la Direcció del col·legi. Consideram que els resultats són positius i desitjam que tot
segueixi així, per damunt de les persones que puguin ésser al front d’un i altre col·
lectiu, ja que tots tenim el mateix objectiu comú: el benestar dels nostres fills.
Per altra banda, el descens d’associats havia estat una realitat en els darrers anys. La
crisi i altres factors havien propiciat que algunes famílies optessin per donar-s’hi de
baixa. Per això, s’ha fet un important esforç per donar més publicitat a les avantatges
de pertànyer a l’APIMA, el qual s’ha vist recompensat amb noves altes i esperem que
continuï essent així, per poder tenir una associació més forta i estable.
Quant a l’activitat desenvolupada per l’APIMA al llarg del curs abasta -com semprediferents àmbits: des de l’econòmic (contribuint al pagament de calefacció, d’impressora, de fotocòpies, de material i altres recursos que els professors utilitzen, de
sortides,...) a l’humà, amb implicació dels delegats i altres pares en la preparació i
desenvolupament de celebracions del col·legi -Betlem vivent, Sant Antoni, Sant Josep
o la Festa de fi de curs-. Aquest any, amb la novetat d’haver col·laborat perquè la
festa de Sant Josep es celebrés d’una manera diferent, amb una estupenda sortida
de la què van gaudir no només els alumnes, sinó també aquells pares que van voler
afegir-se a la idea de passar un dia a l’aire lliure.
Però, a més de fer balanç dels aspectes positius, hem de fer una reflexió respecte
aquells altres que se’n podrien millorar. Aquest any les activitats extraescolars organitzades per l’APIMA han llançat llums i ombres. Novament, el bàsquet i Primasport
han estat les què més interès han despertat. No obstant i, malgrat els esforços fets
perquè continués, l’activitat de Pilates per a adults ha acabat per desaparèixer. Per
això, pensam que s’ha d’intentar ampliar l’oferta d’activitats i seguirem treballant
perquè així sigui i tenguin una millor acollida i resposta.
És per això i, en general, perquè és important la vostra opinió en totes i cadascuna de
les activitats que desenvolupa l’APIMA, que qualsevol aportació sobre les vostres inquietuds, qualsevol aportació sobre les millores que penseu que podrien introduir-se,
serà ben rebuda i estudiada de bon grat per l’Equip de la Junta Directiva. Sabeu que
som a la vostra disposició, ja que tots formem part d’aquest projecte comú.
Bon estiu a tothom!
Maó, a 12 de maig de 2015
Junta Directiva de l’APIMA del Col·legi concertat “San Josep” de Maó.
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Activitats complementàries
MENORCA
Els nens d’educació infantil i primària han fet un projecte de feina on han cercat un tema
comú, que en aquest cas ha estat MENORCA, i cada aula ha treballat alguna cosa que els
nens els fes il·lusió sobre l’illa.
Els nens de p3 han treballat els gegants, els de p4 les sargantanes, els de p5 els cavalls,
els de 1r els molins, els de 2n les torres de vigilància, els de 3r el camí de cavalls, els
de 4t les avarques, els de 5è els caixers i els nens de 6è els fars. Tot aquest recull de
temes són coses típiques que es poden trobar a Menorca, després ho hem posat en comú
on cada classe ha fet una presentació oral a tota l’escola.
Aquí podeu veure un recull de totes aquestes feines fetes pels nens del nostre centre.

ED. INFANTIL

p3

ELS GEGANTS DE MAÓ
Aquest any la classe de P-3 ha estat la classe
dels gegants.
Com ha classe de gegants que som, hem volgut saber coses dels gegants.
Durant el segon trimestre varem rebre la visita de dos geganters que ens van explicar
tot el que volíem saber i una setmana més
tard varem ser nosaltres que varem visitar als
gegants.
Sabem que els gegants de Maó són en Tomeu i na Guida però que
els acompanyen sempre en Miquelet es Salero, na Gràcia i en Pere, que estan fets de cartró-pedra i
que un gegant pot ser tan alt com 5 fillets.
També ens van explicar que els geganters toquen el tambor, la gralla i el timbal, que són els encarregats de fer ballar els gegants, així com els que els restauren.
Aquests dos dies ens ho passàrem molt bé fins i tot vàrem ballar amb la música dels gegants.
MOLTES GRÀCIES GEGANTERS, PER NOSALTRES SOU ELS MILLORS.

VISITA a L’ORGUE
DE SANTA MARIA

LA BUNYOLADA
A P-3

ELS DIMECRES,
PSICO!!!!

saclassedelsgegantsp3santjosep1415.blogspot.com
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p4
dibuixos
de l'excursió
al lloc
de menorca

feines dels
papis

els papis
jugant a psico

sargantanes

saclassedesessargantanes.blogspot.com
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p5

planificant quines activitats faríem allà, quines
coses necessitaríem endur-nos a la motxilla,
fent la llista de la compra per anar a comprar la
bereneta de dia 28, calculant les quantitats de
sucs, batuts i garrafes d'aigua ens farien falta
i preparant, fins i tot, la reunió informativa als
pares... en fi... una feinada!!!
A les colònies ens han acompanyat na Marta,
na Sílvia, na Mónica i en “Taques” (la nostra
mascota) a la que hem hagut d’ajudar a cercar
l’estel que havia perdut, mitjançant la realització
d’una gimcana, hem estampat una camiseta,
hem jugat, cantat, hem fet una petita excursió,
... però el més important de tot: hem viscut una
experiència única!!!!

colònies
Dia 28 i 29 de maig la classe dels cavalls (P5)
hem anat de colònies a Biniparratx com a cloenda
de la nostra etapa a l’educació infantil.
Han estat uns mesos molt intensos, de nirvis i
d'il·lusió. Hem estat treballant de valent, intentant esbrinar on estava Biniparratx, pensant i

Hem treballat en equip, hem estat autònoms i
hem xalat moltíssim.

Projecte
cavalls

Els fillets i filletes de P5 som la classe dels cavalls i durant el primer i
el segon trimestre hem realitzat un projecte de treball sobre aquests
animals. Hem guiat la tasca a partir de cinc grans preguntes: Què són?,
Què mengen?, On viuen? Com neixen i creixen? i altres informacions o
curiositats.
A més d’això, els nostres companys
de cinquè de primària ens han explicat tot el relacionat amb les festes
de Menorca, quins són els ornaments
que se’ls hi posen als cavalls i com
van vestits els caixers.

elscavallsp5.blogspot.com
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Educació Infantil - curs 2014 / 2015
P-3

P-4
P-5
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Educació Primària - curs 2014 / 2015
1r

2n

3r
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Educació Primària - curs 2014 / 2015

4t
5è

6è
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Educació Secundària - curs 2014 / 2015
1r

2n

3r A

3r B

4t

18

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Activitats complementàries
ED. primària

1r

http://elsmolinsprimer.blogspot.com.es/

Mots encreuats

19
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Activitats complementàries
2n

torres
de
defensa

http://2primariasantjosepmao.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
3r
La classe del Camí de Cavalls
A partir del nom d'aula ens va sortir un treball interdisciplinar en el qual vam poder
investigar, descobrir i aprendre a partir de diferents matèries. A més, vam anar més
enllà de la feina d'aula i ens va sorgir la idea d'organitzar una gran sortida pel Camí
de Cavalls on hi pogués participar tota la comunitat educativa, i ho vam aconseguir!!!

Treball en equip i compartint informació
vam descobrir moltes coses.

Entrevista als alumnes
de 2n EP per conèixer
la relació de les torres
de vigilància amb el
Camí de Cavalls.

Gran
plantejament
inicial, sorgit
dels alumnes,
per organitzar
la sortida.

Vam aconseguir el
nostre objectiu final.

3primariasantjosepmao.blogspos.com
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Activitats complementàries
4t

http://avarquessantjosepmao.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
5è
ELS CAIXERS DE CINQUÈ
Aquestes són algunes de les imatges del treball realitzat per part dels alumnes de les nostres festes
populars menorquines.

http://caixerssantjosepmao.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
6è

Els Navegants de Sisè

Diferents imatges del procés d'aprenentatge que els alumnes de sisè han
fet per tal de saber més sobre els
fars de Menorca.

navegantsdesise.blogspot.com
24

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Activitats complementàries
ED. secundària

1r eso

Sortida al camp de golf de Son Parc

i un cistell ple de bolles; davant tenies el range i

Dimecres dia 20 de Maig els grups de 1r i 2n
d’ESO vam anar al camp de golf de Son Parc. A
les 8:00h vam anar a l’estació d’autobusos i d’allà
vam partir cap a son Parc. Ens van acompanyar
el professor d'Ed. Física, en Miguel, la nostra
tutora, na Cristina i el tutor de 2n, en Joan.

havies d’intentar arribar a la bandera.
El tir curt era un petit camp amb diverses banderes i tenies un pal diferent, aposta per fer el
tir curt. Havies de tirar la bolla i que entrés en el
forat amb el mínim de tirs possibles.

Quan vam arribar, en Tato, el monitor, ens va
explicar el funcionament del golf, el tir llarg i el
curt. Quan va acabar d’explicar-ho tot, ens vam
dividir en 3 grups: un va anar a practicar el tir
llarg; un altre, el curt i , mentrestant, l’altre grup
va anar a jugar a tennis. Alguns havien duit les
seves raquetes i altres les van compartir. Tots els
grups vam passar per les diferents activitats.

Quan tots havíem fet les 3 activitats, en Tato ens
va ensenyar una petita part del camp gran, no el
de pràctica. També ens va dir que podíem anar a
practicar golf quan volguéssim.
A les 11:00h ens va venir a cercar l’autobús i a
les 11:30h vam arribar a l’estació d’autobusos i
vam tornar caminant a l’escola. Va ser una acti-

En el tir llarg tenies un quadrat de gespa, un pal

vitat molt divertida!

Sortida al
Far de
Cavalleria
Jornada de convivència
a Punta Prima

http://1resosantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
2n eso
visita al diari
El passat dilluns 24 de novembre, els alumnes de 2 d’ESO
vàrem anar de visita al diari Menorca. On, guiats per Dino
Gelabert, vàrem explorar el centre. Entre altres coses, ens
va explicar l’organització, la distribució de la feina i, curiosament, la seva font d’informació en alguns casos. Una cosa,
que a nivell general ens va agradar, varen ser les grans
màquines, i els delicats processos que es duen a terme per
fer el diari. En definitiva, ens ho vàrem passar molt bé.
Aaron Vaquero

radioafició
Jo el dia 26 de febrer vaig dur el meu equip portable
de radioaficionat a l’escola, on vaig poder explicar
què era aquest món, com van ser els primers pioners en la comunicació sense fils. També vam poder
veure, per ordinador un reportatge de Televisió
Espanyola sobre la radioafició.
Carlos Javier López Llambies

EXCURSIÓ AL CAMÍ REIAL
restes de monuments arqueològics. Per fer més
entretingut el llarg recorregut, alguns companys
es van dedicar a agafar espàrrecs, que per cert,
en trobaren molts! Encara que acabéssim molt
cansats, va ser divertit i vam descobrir racons de
la nostra illa que no coneixíem.

El passat 1 d’abril, els alumnes de segon d’ESO
vam anar d’excursió al camí Reial, antiga via de
comunicació entre Ciutadella i Maó. El bus ens va
deixar a la carretera i continuàrem a peu, al voltant de tres hores, pel tram de Ferreries. Només
ens vam aturar per berenar. Durant la caminada,

Dunia de la Fuente

passàrem pel Barranc d’Algendar i vam veure

visita al geriàtric

debat

http://2esosantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
3r eso a
ES MERCADAL I BARRANC DE BINIGAUS

Dia 1 d’abril, els alumnes de 3r d’ESO vàrem
anar d’excursió al barranc de Binigaus i es
Mercadal. Aquell dia no feia molt de sol, però en
Toni ens va rebre amb la mateixa gràcia i energia
que la primera vegada que el vam conèixer. Ens
va fer un recorregut per es Mercadal, on vàrem
poder apreciar la bellesa d’aquell petit poble. Al
principi ens va dur fins l’Església, la que vam
veure per dins i ens van fer una petita explicació,
ja que la senyora que hi havia allà ens va deixar
entrar, però no molta estona perquè tenien que
preparar tot per Setmana Santa.
Hi havia un
rellotge de sol al costat de l’Església, perquè tot
el poble antigament, sapigués quina hora era.
Vàrem anar a l’aljub, construït pels anglesos en
el segla XVIII i visitarem la ferreria. De camí cap
allà, vàrem trobar un pou salat, que significa que
no té coll, no que es d’aigua salada! Abans d’anar
a la ferreria ens va dur al molí, on ens va explicar
com es feia la farina i el formatge antigament.
Ens vam acomiadar del Toni, i vam emprendre
l’aventura cap Es Migjorn, per anar a visitar la
Cova dels Coloms, però com necessitàvem forces, vam berenar davant l’escola des Mercadal.
Pel camí vàrem veure un paisatge amb molta
vegetació i vam poder gaudir d’unes convivències
de grup. Va ser un llarg camí on ens trobàrem
diferents animals i bonics paisatges. Després de

moltes pujades i baixades arribarem a la cova,
i allà no vam poder evitar fer-nos fotos. Vàrem
trobar una cosa molt curiosa, hi havia escrits
a les parets de gent antiga, com per exemple,
Francisca,1973. Després de passar una estona
allà, van continuar pel barranc camí cap a la
platja, vàrem passar per la cova de “Na Polida”,
però per desgracia no vam poder entrar ja que
esteia tancada. Al cap d’un temps vam arribar a
la platja de Binigaus i la vam recórrer sencera,
fins que vàrem arribar a la de Sant Tomàs, on ens
esperava l’autobús per tornar-nos a Maó.

en l'activitat
"La música com a joc per a
generar dinàmiques de grup"

http://3resosantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
3r eso B
Tallers sobre el Sentit Crític
a Barcelona

Bereneta al Port de Maó,
final 1r trimestre

Visita a l'Aeroport

Els alumnes de 3er ESO B, vam començar el curs
un poc espantats i encara no ens creiem que ja
l’haguem passat. Com a cada inici de curs, vam
anar de convivències (aquest any ha tocat Sant
Tomàs), l’objectiu de les quals és conèixer millor
el tutor i educar-nos en valors mitjançant divertits jocs, el problema va ser que no vam poder
nedar, un altre any serà!!
El primer trimestre el vam acabar al bar Oh-LALÀ,
encara recordam aquells plats plens de xocolata
acompanyats per un croissant....una delícia..
Passat aquest primer trimestre, els dies 29 i 30
de gener, alguns alumnes vam poder gaudir de
l’experiència de viatjar a Barcelona amb motiu
de la trobada d’alumnes de 3r i 4t d’ESO de les
escoles de la Fundació Vicenciana per a realitzar
uns tallers sobre el valor d’aquest curs: “El sentit
Crític”.

camí de cavalls fins arribar al destí: Punta Prima.
Allà vam jugar a futbol, classe contra classe, fent
un torneig. Poder veure l’escola reunida, des de
P3 fins 4t d’ESO, fa que ens adonem del bon
ambient que hi ha, els valors que compartim i
com tot és millor quan estem junts. Això fa que
aquesta escola per a nosaltres sigui com una
‘’segona casa’’, on aprenem i ens divertim convivint amb els companys.

El mes de febrer i març vam poder realitzar
també diverses activitats complementàries, de
les quals recordam especialment un taller de
Gospel, el qual vam començar amb molta vergonya però vam anar entrant en confiança i al final
tots vam cantar i ballar. També vam tenir l’oportunitat de fer una visita al Consell Insular, on vam
aprofundir els nostres coneixements polítics i
vam poder veure totes les instal·lacions. Tampoc
ens hem d’oblidar de les xerrades sobre primers
auxilis (molt interessant) i sobre violència de
gènere, que ens ha fet reflexionar.

Vam acabar el segon trimestre a la Cova dels
Coloms, primer vam començar amb una vista a
Es Mercadal i després vam anar fins Es Migjorn,
des d’on començarem a caminar fins a la Cova
dels Coloms, possiblement la millor cova de
Menorca; després continuarem pel camí de
cavalls fins arribar a Sant Tomàs per anar ja cap
a casa i començar les vacances de Pasqua.
Al cap d’una setmana va començar la recta final,
tan sols eren dos mesos d’estudi i treball, i després les esperades vacances d’estiu!

Un altre record important que tenim d’aquest
curs és el dia de Sant Josep, patró de la nostra
escola, el vam celebrar tots els alumnes junts
a Punta Prima, però abans ens vam trobar a
Alcaufar, des d’on vam partir caminant per el

Alba Crane, Paula Villalonga,
Gonzalo Sintes, Luis Sintes

http://3resosantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
4t eso
Viatge final de curs

de Salou, després d’un
viatge de 4 hores en
autobús. Ja a Salou,
ens vam instal·lar a
les nostres habitacions. Al dia següent, va
venir el millor de tot,
Port Aventura. Va ser
una passada, molts
de noltros no havíem
anat mai a un parc d’atraccions. Després d’aquest
gran dia, ens hagués agradat tornar, però no va ser
així.

El passat 28 de març els alumnes de 4t d’ ESO , na
Sole i na Cris vam fer el viatge de fi de curs.
Tot aquest viatge va suposar una elaborada planificació. Vam haver de fer diverses activitats per guanyar
doblers, com per exemple: anar els diumenges a les
sis del matí a la gangària, vendre ponsèties per Nadal,
vendre paperetes, organitzar la festa de Carnaval,
crear un negoci d’anells i polseres i per últim, el que
ens ha dut més feina, les meravelloses coques que
cada any els de 4t ESO venen. Aprofitam aquestes
línies per agrair a tots els que han col·laborat en fer
possible aquest viatge: l’escola, APIMA, la comunitat
de germanes, els mestres, pares, ...

Arribava l’últim dia del viatge i començàvem a estar
trists, arribàvem al final d’aquesta aventura, però en
certa manera, l’últim dia va ser especial i trist a la
vegada. Encara ens quedava una última visita, la de
la Sagrada Família, i va ser molt interessant. Vam
passar el dia pel centre de Barcelona i després vam
anar a l’aeroport, on ens vam començar a conscienciar de que aquesta aventura s’acabava. Quan vam
arribar a Menorca, abans d’anar amb els nostres res-

Però va valer la pena l’esforç, ja que el viatge va ser
molt divertit, vam fer moltíssimes coses com: tirolines, patinatge sobre gel, piragüisme, ràfting, anar
a Port Aventura, a Caldea i a la Sagrada Família.
L’estància a l’alberg de Bellver va ser molt acollidora
amb un ambient tranquil, ja que hi havia molt poca
gent i era un lloc petit. L’estància a Salou també
va ser divertida, ja que al mateix temps hi havia un
grup de la nostra edat allotjats allà. Va ser una experiència inoblidable.
El dia de la partida, ens vam aixecar prest per agafar el vol. Just
vam arribar a Barcelona, vam anar
de compres a “Gran Vía 2”; allò va
ser divertit, però no es pot comparar amb el patinatge sobre gel que
vam fer per la tarda. Tothom va
caure i vam riure molt.
El dia següent, vam fer ràfting i
piragua, ens va agradar més ràfting que piragua ja que mai l’havíem provat. Ho vam passar molt bé.
Vam arribar a l’alberg i a la tarda
vam fer tirolina, i vam acabar el dia
a la sala de jocs que hi havia al pis
de baix de l’alberg.

pectius pares, ens vam acomiadar com toca.
Aquest viatge ens ha unit més a tots, tant mestres
com alumnes. Va ser un gran viatge i esperem que
tots els cursos puguin viure aquesta experiència.

puigcerdà

port aventura

tirolines

ràfting

El tercer dia vam agafar l’autobús
cap a Caldea (Andorra). Allà ens
vam relaxar a les dutxes de massatge, aigües termals, sauna, etc.
El capvespre vam arribar a l’hotel

http://4tesosantjosep.blogspot.com.es/
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C/. Borja Moll, 49
Maó
Tel. i Fax
971 36 89 29

Vicente Cajuso

llibreriaronda@hotmail.com

C/ San Esteban, 26 - 07703 Mahón
Tel. 971 364 525 Fax 971 368 475
didasko1@telefonica.net
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Escrito de graduación

Aprovechamos esta página de la revista para despedirnos de esta escuela, que durante trece años
ha sido como una segunda casa para nosotros.

duros en los que queramos dejar de lado todo,
estaremos esforzándonos y demostrando que todo
lo aprendido en esta escuela no ha sido en vano,
que estos duros trece años, han merecido la pena,
porque ganarse el futuro partiendo de esta escuela
que ha sido nuestra base para impulsarnos, es algo
que no todos tienen la suerte de tener.

A lo largo de este tiempo aquí, hemos experimentado una gran cantidad de emociones, solo
podemos decir que estamos encantados de haber
podido estudiar en este Centro, en el cual hemos
dado lo mejor de nosotros.

Esta etapa que dejamos atrás la recordaremos
como una etapa en la que nos divertimos, aprendimos, nos llenamos de buenos recuerdos, y aunque
tuvimos ciertos altibajos, tendremos ese recuerdo
en nuestro corazón.

Terminamos un ciclo, cerramos un capítulo y nos
despedimos de personas y lugares que han formado parte de nuestra vida por algún tiempo. Crecer
duele. Pero al mismo tiempo no podemos evitar
entusiasmarnos por la nueva etapa que próximamente empezamos. Nuevos sueños, nuevas metas
y retos, nuevas personas y nuevos lugares. La
aventura continúa.

Finalmente, aunque se haya sobreentendido ya con
las palabras anteriores, queremos agradecer a las
Hijas de la Caridad, a este Centro, a sus profesores
y al personal no docente por el trato recibido, las
enseñanzas que nos han transmitido y las vivencias
que nos han regalado, porque la paciencia con la
que nos han tratado no tiene precio. Recordaremos
con gran entusiasmo nuestro tiempo en este
Centro. Es una lástima avanzar y tener que despedirse, pero así es la vida. Unos vienen y otros
se van. Hoy nos toca a nosotros partir. Ha sido
una gran experiencia, pero es la hora del adiós.
¡Gracias por todo!

Tiempo de graduación es tiempo de despedida,
empezamos a darnos cuenta de que disfrutábamos las clases de mates, esos negativos por no
haber hecho los deberes, los exámenes del lunes
a primera hora... Habrá compañeros a los que no
volveremos a ver, pero muchos de ellos podrán
seguir siendo parte de nuestras vidas. Algunos de
ellos, nos acompañarán siempre. Aunque sepamos
que esta nueva etapa será dura y que deberemos
esforzarnos al máximo, aunque habrá momentos

Alumnos de 4º ESO

“No puede haber caridad si no va acompañada de justicia” (C.II,54) San Vicente de Paul
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Pel forat del pany

Formació del professorat
Aquest curs hem rebut formació
com a centre i també de manera
individual on hem pogut tenir diferents sensacions però totes elles ens
han servit per motivar-nos per seguir
fent feina i també ens han servit per
enriquir-nos de noves coses a posar
en pràctica dins de les nostres aules
i amb els nostres alumnes.
Hem gaudit de tot tipus de formació,
el primer curs fet va ser a càrrec del
Pare Óscar on ens va introduir en el
valor d’aquest any del nostre centre
(ser crític), també hem fet cursos
de riscos laborals, noves metodologies dins de les aules, d’anglès ...

El dia a dia també educa... i molt!
Moltes vegades els educadors no som prou
conscients de la importància que tenen sobre els
nostres infants totes les petites coses que feim
o que deixam de fer cada dia.
Estudiosos del tema, com Salvador Cardús,
defensen que el conjunt de valors que les persones acabam assumint vénen directament del
conjunt de rutines familiars, socials i escolars
que hem viscut al llarg del temps.
Si hi pensam bé, descobrirem que la implantació
de rutines esdevé una eina educativa de primer
ordre per transmetre valors i que aquest fet
demostra una vegada més que és la conducta
repetida i mantinguda allò que determina l’escala de valors de les persones i no a l’enrevés.
Educa molt allò que feim i ben poquet allò que
deim si no és suportat per comportaments coherents.
Educativament parlant, resulta molt eficaç acordar en família quins són els valors que volem
que tenguin els nostres fills i filles i establir les
accions familiars i escolars que els sustentin. Si
pensam, per exemple, que la higiene i la cura
personal són importants, haurem de destinar
una part de l’horari dels fillets i de les filletes a
cadascuna de les rutines relacionades. Ens toca-

rà pactar quin adult controlarà que es facin les
rentades de dents després de cada àpat, les dutxes, la tria de la roba etc. sempre de la mateixa
manera, a la mateixa hora i sense oblits. Serà
una tasca una mica pesada de control i de seguiment que a vegades sembla que no ha d’acabar
mai. Arribarà, però, un dia que aquelles rutines
que hem estat capaços de mantenir esdevenen
hàbits i descobrim amb alegria que els infants
ja les tenen assumides i que les fan autònomament. Podrem, llavors descansar del control de
la repetició sistemàtica i ens podrem centrar en
aquelles que encara necessiten de la insistència
de l’adult que carinyosament recorda les coses
amb l’esperança de comunicar amb la vida diària
una sèrie de valors importants.
Pot semblar poc estimulant tot plegat, però
açò que us cont és precisament la part més
important de la tasca d’educar. Es tracta de ser
sempre al costat dels infants fent coses amb ells
cada dia, d’eliminar aquelles rutines que podrien
comunicar hàbits i valors negatius i d’acompanyar amorosament la duresa quotidiana amb
la seguretat que si ho feim, tots en sortirem
millors persones.
Ernest Fortuny, maig 2015

