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Editorial

I ha passat un altre any, on els projectes i el futur del centre han estat presents en
tot moment, també els 400 anys de Carisme Vicencià.
I com sempre, l’il·lusió demostrada, les ganes de poder fer les coses lo més bé
possible.
Per això, els curs que ve tots aquests capítols Pedagògics, i de projectes començaran a tenir cara i ulls. Amb la col·laboració de tothom aconseguirem que la nostre
escola estigui a la vaguarda de tots el centres educatius.
Així, gràcies els mestres, els nostres alumnes, les famíles, les germanes i el PAS
esteim a conseguint donar lo millor de nosaltres per poder aconseguir qualsevolcosa, i així ho veureu el curs 2017-2018.
Motissímes gràcies a tots i que passeu unes bones vacances d’estiu.
Equip Directiu

Aquest any tots els mestres de l'escola hem fet un curs de formació d'educació emocional
bàsic per entendre i resoldre moltes situacions de base emocional dels nostres alumnes
que trobem cada vegada més a les nostres aules. Els fiets i fietes aprendran molt millor si
previamment s'ha treballat el seu benestar individual i grupal.
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EDUCAR EN VALORS

https://sompastoralsjosep.blogspot.com.es
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Activitats Extraescolars · 17 a 18 hores
Bàsquet

Judo

Pilates

Gimnàstica
Rítmica
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Activitats Extraescolars
ACTIVITATS DE 12 A 13 HORES

A l’escola soferta un
ampli ventall d’activitats per a realitzar, es fan a l’escola de 12 a 13 hores.
Els nens poden triar
entre: guitarra, patinatge, psicomotricitat
terapèutica, reforços
escolars, escacs, art,
hort, speaking, informàtica, conta contes i
taller matemàtic.
Són totes activitats on
el nen experimenta
i aprèn a l’hora gaudint a l’escola amb els
seus companys.
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celebracions

Festivitat de Sant Vicenç de Paül

El passat dimarts dia 27 de setembre el Col·legi
Sant Josep va celebrar la festivitat de Sant Vicenç
de Paül, fundador de les Filles de la Caritat.
A primera hora del matí tots junts van compartir
la Celebració de la Paraula on van aprofundir en
el coneixement d’aquest gran Sant, que dedicà
la seva vida als més necessitats. Els alumnes van
aportar el seu granet d’arena duent joguines per
als infants que no en tenen. A continuació tots
varen compartir el berenar i una estona de jocs.

La Miraculosa
Betlem vivent
Quan s’atraca desembre, el divendres migdia abans
d’acabar les classes, 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.
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.

El passat més de novembre vam celebrar la Miraculosa. Al final de la celebració ens han donat una
medalla de record i hem menjat coca al pati.
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Sant Antoni
Dilluns vam celebrar Sant Antoni, a pesar del mal
temps. Vam començar a les 10’00 h, menjant pa
amb sobrassada a les classes. Després vam anar
al gimnàs tota l’escola i vam escoltar els alumnes
d’Infantil cantar la cançó de St. Antoni.
Finalment vam sentir glosar en Joan i en Bep.
Quan ens va agrada més va ser quan ells ens
demanaven que diguéssim una paraula i feien
una glosa amb aquesta. No els ho vam posar
fàcil: play-station, Barça-Madrid...

El Dia
de la Pau
Dilluns dia 30 de gener vam
celebrar el dia de la pau amb el
lema: SEMBREM LA PAU.

Carnaval
Per Carnaval els infants d’educació infantil es van disfressar de
personatges de contes i van anar
fins l’ajuntament. De tornada van
visitar els avis i avies del geriàtric.
Per la tarda els al·lots de 4t d’ESO
ens van organitzar una festa on va
durar fins ben envant del fosquet.

7

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

celebracions

Festivitat de Sant Josep

Aquest any la festivitat de Sant Josep va caure en diumenge i varem
aprofitar aquesta coincidència per fer una jornada de convivència entre
pares i mares, alumnes, professorat i les germanes.
Va començar la jornada fent un partit de futbol i un altre de basquet
entre pares, mares, alumnes i professors. També varem aprofitar la jornada per pintar jocs al pati i netejar la tanca.
Desprès es va fer la celebració de la paraula, i varem acabar la jornada
amb una torrada de carn.
8
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Celebració de Sant Jordi
Per celebrar el dia de Sant Jordi,
dia del llibre, el fillets d’ educació
infantil i primària van rebre la
visita dels geganters, els quals
ens van presentar els 3 nous
gegants: Na Nura, n’Alfons III i
n’Abu Amar i ens van contar la
seva historia.
Dimecres dia 26 de abril es van
lliurar els premis de microrelat
que havia organitzat l’escola en
motiu de la festivitat de Sant
Jordi. Enhorabona a tots.

Mes
de Maria

El passat dimarts 23 de maig , els alumnes d’educació infantil i primària
varen anar a fer un ofrena floral a l’Ermita de Gràcia.
El mes de maig es dedica a Maria, la Mare de Déu i aquest any hem
tornat a repetir l’experiència de realitzar una activitat en pastoral on
els nens comparteixen tots junt i s’ajuden.
9
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La APIMA es una parte fundamental para el colegio, apoyamos
siempre al centro en todas sus necesidades, recaudamos dinero
para reinvertirlo en la educación de nuestros hijos.

¿COMO?

En la organización y venta de libros, lotería de navidad, organizando
y gestionando actividades extra escolares y por supuesto con las
cuotas que todos los socios pagamos trimestralmente. Desde aquí
animo a todos los que todavía no son socios a que os incorporéis,
con una cuota trimestral de 20 euros, ( 60 eur al año por familia)
saldréis beneficiados a lo largo de todo el curso.

¿EN QUÉ?

Descuento en los libros y fotocopias de hasta un 10 %, y agenda
gratis.
Descuentos en comercios de Mahón, con la novedad que para el
año que viene se ha mejorado mucho la oferta.
Todos los socios tienen ayuda económica en las colonias y viajes
de fin de etapa y curso.
También tienen descuento en las actividades extra escolares.
La Apima se hace cargo del combustible necesario para la
calefacción.
Organizamos conferencias sobre educación en las diferentes
etapas.
Como novedad este año la Apima a contratado a Ana Saíz,
psicóloga emocional, que ha estado trabajando 3 horas semanales
con diferentes clases, su trabajo ha sido muy productivo, alumnos,
profesores y padres están encantados por lo que esperamos poder
seguir subvencionándolo el próximo curso.

ESTAMOS EN CRISIS !!!

Últimamente hay muy pocos padres que puedan o quieran
involucrarse, por lo que desde aquí os pedimos que aceptéis
asumir ser delegados de curso,
Casi todos pertenecemos a la junta por votaciones o sorteos ya
que no hay nadie dispuesto a presentarse, os animo a presentaros
voluntarios y poner ilusión, os aseguro que también vosotros
saldréis beneficiados. Vais a pertenecer durante unos años a un
gran equipo formado por todo el personal del colegio, grandes
profesionales de los cuales vais a obtener toda su ayuda y amistad.
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EDUCACIÓ INFANTIL

Carnaval. Visita a la gent gran del Geriàtric

El passat dijous Jarder dia 23 de febrer els infants
d’educació infantil de l’escola Sant Josep de Maó
varen visitar el centre geriàtric de Maó.

Els avis i avies varen estar molt contents i els fillets
també perquè varem poder mostrar la seva disfressa a la gent gran.

Sa
cabreta
Els fillets i filletes de la
classe dels Llops han
treballat els dolents de
contes.
Per això dues s’àvies
des geriàtric, na Joana
i n’Ana, ens van venir
a contar el conte de Sa
Cabreta. Va ser molt
divertit i ens ho vam
passar molt bé.

Jugant a
Bingo

EDUCACIÓ primària

El passat 10 d’abril els
nens de segon van anar
a veure els avis per jugar
amb ells a BINGO. Vam
passar una bona estona
cantant línea i bingo!!!

https://santjosepigentgran.blogspot.com.es
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Activitats complementàries
ED. INFANTIL

p3

Sa classe dels 23 ossets i na Rinxols d'Or
TREBALLAM A PLÀSTICA AMB
EL PINTOR PIET MONDRIAN
Durant el primer i segon trimestre vam fer plàstica a
partir del pintor Piet Mondrian.
En el primer trimestre vam treballar el traç horitzontal
i vertical així com els colors bàsics blau, vermell i groc
característic d’en Mondrian.
Ja el segon trimestre vam reproduir algunes obres d’el
pintor.

TREBALLAM LES EMOCIONS A PARTIR DE LA MÚSICA
Durant el segon
trimestre
vam
rebre la visita de
na Maria Gener
l’encarregada de
fer el taller de les
emocions a partir
de la música.
Aquest any hem
treballat la alegria
i la tristesa.

VISITA A L’ORGUE DE SANTA MARIA
Durant el segon trimestre vam visitar l’orgue de
santa maria. En Tomé, l’organista, ens va explica
que té 3000 tubs i més de 300 anys. Van poder
escoltar una petita audició d’una obra clàssica i
d’un conte on van sentir tots els animalets que
hi viuen dins.
També ens va ensenyar una replica mini de l’orgue i finalment varem anar dins la panxa de l’orgue on tots vam poder sonar i tocar els botons i
pedals de l’orgue. Va ser molt divertit!!!

infantilsantjosepmao.blogspot.com
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Activitats complementàries
p4

ELS OFICIS A P4

Els pares i mares de la classe dels peixos irisats han
vingut durant tot el curs a explicar-nos quines feines fan. Aquí teniu un recull de fotos ben curioses
dels pares i mares que han vingut a l’escola En
altres ocasions hem tingut la sort de poder veure
els oficis dels pares i mares en el seu lloc de feina….
Moltes gràcies a tots!!!!

infantilsantjosepmao.blogspot.com
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Activitats complementàries
ED. INFANTIL

p5

EMOCIONS
Els fillets i filletes de sa
classe dels llops al llarg
d’aquest curs hem tingut
el plaer de poder comptar
amb n’Ana Saiz una hora
setmanal. Ha vingut els
divendres i hem xerrat,
tal com diuen els fillets
de la por, de la tristesa,
de les alegries, de l’enamorament, de la ràbia, …
dels nostres sentiments.
També va tenir una reunió per poder mostrar als pares les dinàmiques que anàvem fent.
Moltes gràcies Ana per fer que els llops sàpiguen diferenciar les seves emocions i anar-les canalitzant i verbalitzant.

infantilsantjosepmao.blogspot.com

ED. primària

1r

Activitats fetes
aquest any!!!
L’Àrtic es trenca

trepucó
Els nens de primer de primària van visitar
el Poblat de Trepuco, on ens van explicar
la part de prehistòria a Maó i vam poder
veure una taula i un talaiot. També vam
veure les cases com eren i com vivien aprofitant que estem treballant a Naturals el
projecte de la PREHISTÒRIA.

El nostre
esquelet

Vam xalar molt!!!!

primerciclesantjosep.blogspot.com
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Educació Infantil - curs 2016 / 2017

P-3

P-4

P-5
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Educació Primària - curs 2016 / 2017

1r

2n

3r
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Educació Primària - curs 2016 / 2017

4t

5è

6è
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Educació Secundària - curs 2016 / 2017
1r

2n

3r

4t
18

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Activitats complementàries
ED. primària

2n

EXPLORADORES
DE LA NATURALEZA

BALL MENORQUÍ
El grup ARRELS DE MENORCA de Ferreries va
venir a la classe de 2n per explicar-nos moltes
coses sobre el BALL MENORQUÍ: els instruments
que fan servir, la roba que porten i també ens
van ensenyar alguns dels passos per ballar!

Antes de ir a la Albufera des Grau, vino Julia, a
explicarnos como sería nuestra excursión. (Carlota) Realizamos tres actividades y la que más
me gustó fue la que usamos una lupa. (Cy) Hicimos dos equipos para hacer un juego y teníamos que ir por un camino para mirar plantas,
animales... y al final nos dieron un ¡¡¡¡SUSTO!!!!
(Teresa) Éramos exploradores, vimos muchos
tipos de patos, una tortuga grande. (Sergio)

ES PINARET
colònies

Dia 25 d’octubre els nens de 2n van fer una
sortida educativa al Pinaret de Ciutadella. La
sortida era “El bosc i jo”, on els nens fan una
petita excursió pel camp i poden distingir entre
arbre, arbust i herba. També veuen la fauna i
la flora autòctona i estan en contacte amb la
natura. Ens vam quedar a dinar i jugarem al
voltant del casat.

Aquest curs, el grup de segon de primària van
anar de colònies a Santa Eularieta els dies 30 i 31
de març. Ens van acompanyar la nostra Tutora
Montse Farrés i en Josep Van ser unes jornades
molt divertides i de germanor, on van gaudir
d’una experiència molt enriquidora per a tots.

primerciclesantjosep.blogspot.com
19
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Activitats complementàries
ED. primària

3r

ELS ALUMNES DE 3r APRENEM
EXPERIMENTANT, MANIPULANT I JUGANT!

Les mates es tornen més senzilles
si juguem amb els números i si
toquem allò que volem aprendre.

Alguns dies a classe ens hem convertit
en petits científics on ens ha tocat fer
hipótesis, experimentar, treure conclusions… Tot açò ens ha ajudat a entendre millor les ciències naturals i a descobrir nous coneixements per nosaltres
mateixos.

Al llarg del curs també hem realitzat
diferents sortides i tallers que ens
han ajudat a assolir coneixements
adquirits a l’escola.

primerciclesantjosep.blogspot.com
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Activitats complementàries
ED. primària

4t

carnaval

Classe de gimnàsia al geriàtric

Excursió a l’Alforí de dalt

Sortida a Punta Prima

Classe de gimnàsia al geriàtric

Dinar a l’escola

Colònies a Santa Eularieta

Diploma ”ambaixadors del medi
ambient” per la participació
al concurs “Hazlo Verde”

Na Natàlia, que va en cadira de
rodes, ens va explicar que “amb
els demés som més”.

Matí al cinema!

Passeig per Maó

Taller de roques a Es Pinaret

mortadeloyfilemonsantjosep.blogspot.com
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Activitats complementàries
ED. primària

5è

VISITAM ALGENDARET

ORIGAMI

Els alumnes de cinquè vàrem fer una visita al
lloc d’Algendaret on treballen amb l’agricultura
ecològica. Vàrem veure molts animals i també
com fan el formatge.

El 25 d’abril va venir na Kaori a fer-nos un taller
d’ORIGAMI. Férem una capsa i un pingüí. Va ser
una mica complicat però ho vam aconseguir!!

L’ÀRTIC ES TRENCA

PERCUSSIÓ CORPORAL

El mes de setembre la classe de Peter Pan visitàrem l’exposició “L’Àrtic es trenca” que hi havia
a l’Explanada de Maó. Va ser molt interessant i
vam aprendre moltes coses.

trepucó
Dia 6 d’abril els alumnes de
cinquè vam fer una visita al
Poblat talaiòtic de Trepucó.
Ens va acompanyar n’Elena, que és arqueòloga i ens
va explicar moltes coses. Va
ser una sortida molt interessant perquè vam aprendre moltes coses dels nostres avantpassats.

Un capvespre del mes de febrer vàrem fer un
taller de percussió corporal. Va ser molt divertit, ho passàrem genial!!

VISITA
PONÇ PONS
En motiu del mes del llibre que celebram a l’escola, ens va visitar l’escriptor
menorquí Ponç Pons. Ens
va explicar moltes coses i
li vam poder fer preguntes.
Va ser una xerrada molt
engrescadora i interessant
alhora que divertida.

TROBADA DE LA FEV
Els dies 30 i 31 de març un grup
d’alumnes de cinquè vàrem anar
a Barcelona a una Trobada de
Pastoral amb la resta d’escoles
de la Fundació. Va ser una experiència molt enriquidora on tots
vàrem poder compartir hores
d’oci i reflexió, visitant la ciutat i
realitzant els tallers amb la resta
de companys de la Fundació.

peterpansantjosep.blogspot.com
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Activitats complementàries
ED. primària

6è
Origami

Albufera des Grau

Sa ntan dr ia – Es Ca ste

lla r

Els alumnes de sisè,
juntament amb la
tutora, han pogut gaudir d’activitats que han
estat programades
com a eina complementària al currículum
i alhora ens ha servit
per millorar la convivència del grup així
com saber-ne més del
nostre entorn.

Bin im el·là

Carnaval

Camp de Golf- Son Parc

An a Sa iz – Ta lle r em

Taller amb els avis

elspottersjosep.blogspot.com
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Activitats complementàries
ED. secundària

1r eso

CONVIVÈNCIA DEL GRUP 1 ESO

El grup d’alumnes de 1er d’ESO vam anar
d’excursió a Grau amb motiu d’una jornada
de convivència. Aquest dia ens ho vam passar
molt bé, vam fer diferents activitats lúdiques
les quals ens van ocupar tot el matí. Les activitats programades pel nostre tutor van ser molt
divertides : jocs de platja, caminada pel parc
natural de s’albufera des Grau observant uns
dels ecosistemes més importants de la nostra

illa, futbol, bàsquet, etc... Per rematar el dia,
el nostre tutor Jaume ens va preparar una sorpresa que cap de nosaltres ens esperàvem: ens
va treure tres “kajacs” i els alumnes que tenien
permís per poder nadar, van passejar amb ells, i
els qui van voler van poder nadar; quina xalada!
L’aigua estava un poc freda però amb el molt
que xalàvem no ens vam adonar fins que vam
sortir; “ què guaiiiiiiiiiii”.

http://1resosantjosep.blogspot.com.es/
24
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Activitats complementàries
ED. secundària

2n eso

VISITA AL DIARI MENORCA
A l’àrea de llengua catalana vam estudiar el textos
periodístics i vam visitar el Diari Menorca per veure
de prop com funciona (des dels diferents tipus de
treballadors que hi col·laboren a les diferents etapes del procés d’elaboració).

A català hem llegit el llibre Memorial de Tabarka
de Ponç Pons i després ell ens va fer una visita i
el vam poder comentar personalment amb ell.

A tutoria, dins el Programa d’Educació Emocional, hem fet jocs col.laboratius al pati.

A tutoria, dins el Programa
d’Educació Emocional, hem
rebut un taller de Resolució de
Conflictes.

Des de l’àrea de Geografia i Història es va organitzar una visita
a Sta Àgueda.
Més endavant vam visitar el
Fort Marlborough.

Per conèixer millor l’oferta del
nostre voltant vam visitar el
Casal Jove.

El dia de la Jornada de Portes
Obertes vam venir al Centre per
explicar diferents Programes
que es fan a l’escola i vam mos- Juntament amb 1r d’ESO vam
trar les feines que fem a l’àrea anar al teatre principal a veure
de Tecnologia als més joves.
La Història del Rock.

http://2nesosantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
ED. secundària

3r eso

Excursió a la cova dels Coloms

El bus ens va recollir a les 8’30 h a la parada i ens va dur a Es Migjorn.
Allà vam començar a caminar i vam anar per un camí rocós fins arribar a la Cova dels
Coloms. La cova es molt gran i allà ens vam quedar. Vam menjar un poc i vam passar l’estona. A la cova vam trobar als alumnes de 2n de la Salle, juntament amb ells vam explorar
la preciosa i enorme cova i passada una hora vam començar a partir.
Vam començar a caminar pel camí mes curt per arribar a la platja de Sant Tomàs. El camí
era costós, hi havia moltes costes.
Vam arribar a la primera platja, Binigaus. No ens vam aturar allà, vam seguir el camí per
allà. Després de 15 minuts mes o menys de caminar, vam arribar a Sant Tomàs.
Allà ens vam escollir un raconet de la platja i ens vam asseure. Vam escoltar música, vam
cantar, ballar i parlar. Vam tenir unes 2 h per nadar i fer fotos.
A l’hora de partir, vam anar cap al bus que ens va dur fins a Maó una altre vegada i la
excursió va finalitzar.

3resosantjosep.blogspot.com.es
26
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Activitats complementàries
ED. secundària

4t eso

VIATGE DE FINAL DE CURS DE 4t ESO
El passat dia 8 d’abril de bon matí ens vam
trobar tots a l’aeroport per sortir cap a
Barcelona i començar el nostre esperat i
desitjat viatge de 4t, acompanyats per la
nostra tutora n’Ester Pons i per na Zori
Gomila. Els mesos previs havien estat molt
intensos ja que havíem fet diverses activitats per tal de poder recaptar doblers:
venda de coques, de ponsetias, sorteig
d’una panera de Nadal, organització de la
festa de Carnaval.....
En arribar a Barcelona ens esperava el bus
amb la seva amable conductora, l’Ana, i
vam anar a visitar la basílica de la Sagrada Família, a tots ens va impressionar molt,
espectaculars els seus vitralls de colors i les
altes torres....Cap el mig dia vam partir cap a
la Cerdanya, i després d’instal·lar-nos a l’alberg
“La Bruna” situat al poble Bellver de la Cerdanya vam anar a fer la primera activitat esportiva, concretament la tirolina, amb una primera
dosis d’adrenalina. El dia següent, pel matí vam
anar al Parc del Segre situat a la Seu d’Urgell per
fer piragüisme i ràfting, per sort tots els grups
vam anar ben coordinats i vam poder superar
amb facilitat les diverses turbulències del riu.
Després de dinar i descansar un poc vam tornar a partir, aquesta vegada cap a Puigcerdà
a patinar sobre gel, aquí no tots vam ser igual
d’hàbils i uns quants ens vam adonar que era
millor no insistir per no acabar lesionats. Després de tanta activitat esportiva va arribar el

Visita Bassa temporal
Sta. Eularieta

dia del relax a l’SPA de Caldea (Andorra) i per
la tarda, de camí cap a Salou ens vam aturar a
un “paintball”, per molts una nova experiència,
però va ser l’activitat que més ens va agradar.
El matí següent vam anar cap a Port Aventura a
passar el dia, tot divertidíssim!, l’única pega les
llargues cues que hi havia a cada atracció. A la
nit vam anar a una discoteca de Salou acompanyats per n’Ester i na Zori, allà ens vam trobar
amb altres estudiants de 4t d’ESO que estaven
de viatge d’estudis com nosaltres i alguns vam
fer noves “amistats”. L’últim dia el vam passar a
Barcelona de compres.
Resumint, un viatge fantàstic que recordarem
sempre, ple d’emocions i anècdotes, i que ens
ha unit molt més encara. Moltíssimes gràcies
a tots els que han col·laborat i han fet que fos
possible.

Visites Cicles Formatius al Centre Bit

4tesosantjosep.blogspot.com.es
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Menjador
de l’escola
El nostre equip de menjador, està format
per la nostra cuinera Maria José, na Maria,
na Pili, na Luci i les germanes Sor Josefina i
Sor Demetria.
Des d’aquí volem agrair la seva feina i dedicació a na Luci, durant tots els anys que ha
cuidat de tots noltros. Fins sempre!!!!!

NOUS PROJECTES DE CENTRE:
LA MALETA
VIATGERA
DE P4
Als peixos irisats ens ha
encantat la maleta viatgera,
tant és així que molt li hem
fet un dibuix i tot. També
podeu veure els nostres
contes preferits.

PATIS DIVERTITS
A final d’aquest curs sorgeix una proposta de centre on es vol dinamitzar el pati de l’escola per a poder
donar més oportunitats de joc als alumnes del centre, afavorint les relacions socials, la comunicació,
la resolució de conflictes i l’aprenentatge entre iguals; ja que ens hem adonat de que la gran majoria
d’alumnes sempre juguen al mateix (futbol, bàsquet...), d’altres no juguen i es passen el pati asseguts en
un racó sense fer res….
Per aquest motiu proposem
realitzar un projecte on es
programin diferents activitats de PATI DIVERTIT on els
alumnes de diferents cursos
puguin gaudir del pati sense la
necessitat d’utilitzar la pilota o
donant-li noves utilitats.
Durant aquest mes de juny
hem començat a pintar diferents jocs al pati per poder
començar el curs 2016-2017
amb el nou projecte.
28

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

som creatius... premis

ConcurS ESO
"¿Qué es un Rey para ti?"

Alumnes premiats

Un altre any de participació dels alumnes de 1 i 2 n
d’Eso en el concurs ¿Qué
es un Rey para ti?. Enguany
amb dues finalistes en el
nostre centre , Na Nicole
Velasco (1r d’Eso) i N’Arantxa Pons (2n d’ESO).
On, com a finalistes, han
anat de viatge a Palma i els hi han donat un diploma i unes ulleres de realitat virtual. Una experiencia fantástica!!!. L’any que vé més.

Premi
dibuixa el teu pessebre

COMISSIÓ MULTILINGÜE

El passat 16 de desembre es va realitzar el lliurement
de premis del concurs Dibuixa el teu Pessebre i dos
alumnes de sisè varen tenir el plaer d’ésser escollits
com a premiats.
La nostra més sincera enhorabona als dos alumnes:
Giuliana Ramírez i Isaac García.

Des del curs passat vam
canviar el mes d’abril pel
MES DEL LLIBRE a l’escola.
Al llarg de tot el mes vam
dur a terme diferents activitats relacionades amb la
lectura a les diferents etapes de primària.
Els geganters de Llucmaçanes ens van venir a contar
el conte de "na Nura", vam adaptar el Keep Calm and
Love Reading Books; ens van visitar els nostres escriptors Ponç Pons, Miquel Maria i Josep Masanés; vam
ambientar els nostres passadissos per a l'ocasió; vam
expressar les nostres raons per a llegir; els alumnes
d'infantil van assistir a la representació teatral "Les
joguines de na Martina"; els alumnes de 3r EP van
visitar la Biblioteca Pública per a aprendre a utilitzar les
seves instal·lacions i vam fer venda de llibres solidària
amb el lema "Un llibre, un tresor" on tots els doblers
van anar destinats al Hogar San José d'Hondures.
Ja que estem en procés de remodelació de la biblioteca
del nostre Centre per a fer-la útil per a tota la comunitat educativa, vam realitzar venda de llibres, coques i
roses amb la col·laboració de l'APIMA. Tots els doblers
que vam recaptar aniran destinats a la biblioteca.
Finalment, vam realitzar el II concurs literari on van
participar totes les etapes del Centre.
Els guanyadors van ser:

CONCURS: DIBUJA TU POLICIA
El primer trimestre la nostra escola, concretament els
alumnes de 6è d’Educació Primària, va participar per
segona vegada en el concurs de plàstica Dibuja tu
Policia.
Aquest any com a novetat, ens varem presentar
per grups.
El lliurement dels premis
va tenir lloc el mes de
maig a la Delegació de
Policia i un grup d’alumnes va ser premiat amb el
tercer premi.

4t EI
5è EI
6è EI
1r EP
2n EP
3r EP

Elena Ávila
Noelia Ferri
Paula Bassa
Saulo Juanico
Andrés Moll
Alba Gomila
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4t EP
5è EP
6è EP
1r ESO
2n ESO
3r ESO

Rosana Fernández
Fiona de la Fuente
Beatriz Fernández
Xavi Vilafranca
Pilar Maceda
Laura Castillo

NOSOTROS

Vicente Cajuso
Carrer Binimaimut, 3 - Polígono de Mahón
Tel. 971 364 525 Fax 971 368 475
didasko1@telefonica.net

papeleria@clipss.es
copisteria@clipss.es
C/ San Esteban, 16 - Mahón

Escola Vicenciana
V Fundació
Col·legi Sant Josep
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Comiat 4t ESO curs 2016-2017

Després de tretze anys de formar part d’aquesta gran família, ha arribat l’hora
de dir adéu.
Vulguem o no, a la fi, tot s’acaba. Per molt que desitgéssim que arribés aquest
dia, mai ens han agradat els finals… L’últim dia d’estiu, el darrer capítol d’un bon
llibre, separar-se d’uns bons amics… Però aquests finals són inevitables.
Avui és un dia molt especial per tots nosaltres. Ens acomiadem de tot allò que
ens era familiar. Passem pàgina i ens quedem amb tots els bons moments que
hem passat a la nostra segona casa.
En primer lloc, volem agrair a les Filles de la Caritat, que sempre han estat dispostes a ajudar-nos; ja sigui al menjador o a les classes de reforç. En general,
l’exemple que ens han donat dia a dia.
Donar les gràcies també, al personal no docent i en especial, a tots el professors
que han fet que la nostra educació sigui possible, formant-nos de cara a aquesta
nova etapa que ens espera. A tots ells, moltíssimes gràcies per aportar el seu gra
d’arena a la nostra educació.
Us durem dins el cor tota la vida i desitgem que voltros també a noltros. Esperem
que ens puguem trobar en alguna ocasió i recordar junts tots aquests anys.
Us estimem a tots. Fins sempre!!
Alumnes de 4t d’ESO
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Pel forat del pany
75 años de vocación religiosa
de Sor Demetria

El pasado sábado 12 de noviembre,
nos reuníamos en la parroquia de la
Inmaculada Concepción de Mahón, para
celebrar los 75 años de vocación religiosa
de Sor Demetria Bragado Medina, como
Hija de la Caridad, estuvo acompañada de
sus Hermanas de Comunidad, familiares,
Comunidad Educativa del Colegio San José
y amigos.
Finalizada la Eucaristía en acción de gracias por ese largo caminar en su servicio
a los más necesitados, fue saludada y
felicitada por los numerosos fieles que le
acompañaron en tan feliz y entrañable día.
Seguidamente nos trasladamos al comedor del Colegio San José donde pudimos
compartir un refrigerio.
¡Gracias y muchas felicidades,
Sor Demetria!

Comiat de na Joana Cardona
Enguany na Joana Cardona es jubila, després
de quasi 40 anys de docència a la nostra escola.
Són molts els al·lots que han gaudit de les seves
classes d’Història, són moltes les generacions
que han compartit el seu dia a dia amb ella,
són tantes les anècdotes i els records viscuts…
Ara comença per a ella un nou cicle de la vida
en el qual podrà dedicar-se als seus néts i,
també, a les seves diverses aficions.
Només ens queda, doncs, donar-li les gràcies
per tants anys de feina i dedicació a l’escola.
Joana, que siguis molt feliç en aquesta nova
etapa que comences!!!

