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Curs
2017-2018

Editorial

Arribats el mes de juny ens apropem al final d’un curs escolar i com cada any ens aturem a fer balanç de totes aquelles coses que han anat succeint, projectes que ja tenen
cara i ulls.
Continuem formant-nos dins l’educació emocional fent projectes per créixer i millorar
arribant a ser centre promotor de la salut.
Hem apostat pels idiomes treballant en les extraescolars oferint anglès i alemany i ens
hem convertit en centre examinador Oxford.
Les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) agafen força amb
la robòtica com extraescolar una wifi potent per encaminar el centre a la utilització
de les mateixes dins l’aula. Com a novetat i per donar resposta a una demanda cada
vegada més gran inaugurem aquest estiu el Campus Tecnològic.
Així, agafem forces per a l’any que ve amb noves il·lusions i projectes, però tot això
no seria possible sense l’ajuda incalculable dels mestres, alumnes, famílies, germanes
i al PAS.
Moltes gràcies a tots i molt bones vacances d’estiu.
Equip Directiu
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NOSOTROS

SOM PASTORAL

Com cada any, les províncies Filles de la Caritat comparteixen un mateix objectiu en tots els Centres Educatius Vicencians.
Aquest curs té com a lema; EL SERVEI. Ens hem d’implicar en la construcció d’un món més compromès
amb el nostre entorn.
Hem d’ampliar la mirada dels nostres alumnes perquè puguin prendre consciència que tots som una
mateixa família, fills d’un mateix Déu, amb la mateixa dignitat i drets, cridats a ser responsables els uns
amb els altres, a viure atents a allò què passa al nostre voltant i deixar-nos commoure davant la necessitat
i sofriment dels qui tenim al nostre costat.

https://sompastoralsjosep.blogspot.com.es
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EDUCACIÓ EMOCIONAL

Educació Emocional

Des del curs passat la nostra escola va voler apostar per un projecte
d’educació emocional. Aquest any
hem seguit amb aquesta idea de
centrar-nos en el benestar emocional dels alumnes, de les famílies
i dels professors del nostre centre.

primària i quinzenalment a l’etapa de secundària. Aquest treball que ha estat guiat per n’Ana
Saiz s’ha basat en les necessitats emocionals de cada grup. En
general s’ha donat importància a
l’autoestima, la família i la cohesió de grup.

D’aquesta manera hem comptat
amb la participació de la psicòloga Ana Saiz amb la col·laboració de les tutores de
segon cicle d’Educació Primària: Esther Parpal a 6è,
Montse Barber a 5è i ambdues entrant a 4t EP. A
primer cicle de primària les tutores i mestres que
han col·laborat són: Na Neus Ferrà a 2n i na Montse
Farrés i na Gemma Florit 3r, 2n i 1r. primer.

La psicòloga Ana Saiz també
ofereix orientació i assessorament a pares i mestres
una vegada quinzenalment. També treballa amb
alumnes individualment i es comunica i coordina
amb les seves corresponents famílies i professors.
Un dels altres objectius d’aquesta comissió és
fomentar la formació del professorat de la nostra
escola en Educació Emocional, ja que la formació
és un pilar bàsic. Aquest curs la formació s’ha basat
en estratègies per solucionar conflictes dins l’aula a
càrrec d’en Bep Cortés del CEP Menorca (Centre de
Professors) i de na Betlem Gomila que ens va donar
estratègies i activitats per reforçar el benestar individual i grupal dels professors, eina indispensable
per creure cada dia en la nostra feina.

A secundària també s’ha realitzat aquest projecte
en els cursos de 1r i 2n d’ESO amb el suport de les
corresponents tutores, Soledat Mulero a 1r d’ESO i
Cristina Dubón a 2n d’ESO.
En el cas de l’etapa d’Educació Infantil, els seus
mestres fa temps que duen treballant en l’àmbit
de l’educació emocional. Cada dia dins la programació de les rutines hi ha també la part d’educació
emocional en què expressen com estan a través de
les imatges del Monstre del Colors. També tenen el
racó de la calma on els fiets o fietes que ho necessiten tenen un espai amb diferents materials per
relaxar-se.

I finalment, des de principi de curs, el centre participa en el Programa Benestar per la Salut, que juntament amb l’Institut Ramis, som els dos únics centres de Maó que hi participen. En aquest programa
on s’engloben totes les activitats físiques ( activitats
esportives i extraescolars), alimentació (hàbits saludables de fruita i dieta equilibrada del menjador de
la nostra escola), prevenció de substàncies tòxiques
i riscos de les xarxes socials, així com també s’inclou
tot el projecte d’educació emocional que estem
duent a terme a la nostra escola Sant Josep.

Paral·lelament s’ha dissenyat un programa d’Educació Emocional per la Comissió d’Educació Emocional la qual està formada per n’Olga Mascaró que
duu la part de secundària, na Gemma Florit que
dur el primer cicle de primària i na Zoraida Gomila
que s’encarrega del segon cicle de primària. Les
activitats s’han realitzat setmanalment a l’etapa de
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Activitats Extraescolars
En la actividad extraescolar de alemán,
hemos estructurado las clases con la ayuda
de pequeñas historias que íbamos escribiendo, dibujando y exponiendo en alemán.
Paralelamente compusimos una canción que
describe la riqueza natural y cultural de
Menorca y creímos oportuno invitar a la
Radio Cadena Ser para difundirla.
Las asignaturas optativas han llegado ya casi
a su término y mientras acabamos de producir cada alumno su propio cuento, pensamos
que sería muy divertido ir a visitar el Consulado Alemán.
Giselle Boglioli (professora d'Alemany)

ALEMANY

ANGLÈS

JUDO

Activitat de patinatge: alumnes de 1r a 6è,
s’han dividit en grups de 2 cursos i s’ha fet
1 dia a la setmana amb cada grup 3 dies en
total.
S’han practicat diferents exercicis i postures,
un dia al mes s’ha jugat a hoquei sobre patins
amb els majors (de 3r a 6è).
S’ha participat en la mostra d’activitats extraPATINATGE
escolars amb un ball.
Para qué comprar un robot que barre el suelo
si puedes fabricar uno en clase? Sí, los alumnos del Colegio San José han construido en
clase un robot que barre el suelo con matemate
riales tan simples como bastoncillos y partes
de escoba. Y gracias a los programas que ellos
mismos han desarrollado, el robot es capaz de
barrer el suelo de su aula! Cómodo, no?

ROBÒTICA
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CELEBRACIONS

Festivitat de Sant Vicenç de Paül
Cada any, a l’escola Sant Josep, aprofitam aquesta
festivitat per fer una celebració conjunta de principi de curs. Aquest any amb més motiu, ja que es
celebra el 400 aniversari de la primera obra de San
Vicenç de Paul, fundador juntament amb Lluïsa de
Marillac de les Filles de la Caritat.
Tots vam gaudir de la navegació pel Port amb catamarà i un cop a l’illa vam fer una celebració conjunta.
Després vam visitar la zona i les instal·lacions per
grups (amb diferents itineraris en funció de les edats
dels alumnes, fins i tot un grup va poder fer la visita
en anglès).

Divendres dia 29 de setembre els membres de l’escola Sant Josep,vam anar a visitar l’Illa del Rei per
celebrar la festivitat de Sant Vicenç de Paul de dia 27.

Va ser una jornada molt agradable en la que vam
poder compartir i aprendre.

La Miraculosa
El mes de novembre vàrem celebrar la festivitat de la Miraculosa a l'església de la Concepció, enguany al final d'aquesta ens varen donar
una medalla en forma de clau i compartírem
un tros de coca al pati.

Betlem Vivent

la Verge, la Visitació,
l’empadronament,
anunciació als pastors, el Naixement,
els Reis, el palau de
Herodes, somni de
Sant Josep, descans
de la fugida a Egipte, la Presentació i el
taller de Natzarè.
Nosaltres creiem que
amb aquesta representació del Pessebre Vivent, fem néixer a Crist en els
nostres cors i així viure el Nadal d’una manera més
cristiana i poder contagiar la joia d’aquest gran esdeveniment històric a tots els qui ens envolten, dins d’un
món de vegades molt materialista.

Des de l’any 1980, i de manera ininterrompuda, la nostra escola s’anticipa al Nadal i representem el Pessebre Vivent. Ja és una tradició anar a visitar el Pessebre
Vivent dins els actes de Nadal. Són ja 37 anys, que dies
abans de acabar el primer trimestre les aules es transformen en llocs imaginaris on podem veure diferents
escenes relacionades amb el naixement de Jesús.
Hi participa tota la Comunitat educativa (Filles de
la Caritat, alumnes, pares, professors i personal no
docent), amb molta il·lusió i una gran feinada, però
creiem que val la pena. També agraïm la col·laboració
de l’Ajuntament de Maó.
Els actors són els propis alumnes, des de 1r. d’Educació
Infantil fins a 4t. de la ESO. Es representen diferents
quadres escènics com: el cel, el mercat, l’Anunciació a

Comissió Pessebre Vivent
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CELEBRACIONS

Sant Antoni
Dimarts 16 de gener vam celebrar un dels esdeveniments més importants que es duen a terme a l’escola,
el dia de Sant Antoni.
A les 9 del matí, els alumnes d’Infantil i Primària, van
decorar uns murals de Sant Antoni, en grups heterogenis, mesclant els alumnes dels diferents cursos. Van
quedar molt polits!
Després, va tenir lloc la lectura del conte del nostre patró per part dels alumnes més grans de l’escola. A continuació, vam fer la tradicional torrada de
sobrassada per part dels mestres del centre, que vam poder gaudir al pati.
I finalment, vam acabar la jornada, sentint un glosat a càrrec d’un grup de
glosadors de l’illa.

El Dia
de la Pau
Com cada any tots els alumnes del centre es van reunir al pati, on els de secundària van llegir uns poemes i dos alumnes de 4t d'ESO van llegir un manifest.
També va sonar la cançó "Paz, paz, paz"
de Juanes, i cada infant va sembrar la
seva 'mà' en un test l'activitat duia per
lema "Sembram la pau per servir millor".

Carnaval
Per carnaval aquest any els
alumnes d’infantil es varen
disfressar de quadres de pintors i varen anar fins l’Ajuntament.
Per una altra banda, els alumnes de 4t d’ESO van organitzar
el capvespre de dijous jarder
una festa amb jocs, balls, concursos i una gran rifa.
TOT UN ÈXIT!!!
7
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CELEBRACIONS

Sant Josep 2018
Dia 19 de març vàrem celebrar la festivitat de Sant Josep, que és el patró de la nostra escola.
Aquest any hem realitzat la festa dins i fora del centre. Primer hem fet la celebració de la paraula, on tots els
nens han participat fent un dia actiu i divertit entre tots.
Seguidament hem berenat tots junts nens i professors, menjant ensaïmades i sucs.
Després hem tingut una estona d’esbarjo on tots hem pogut jugar i ballar.
En acabar hem duit a terme una gran quantitat de tallers els quals han estat molt variats i divertits. Alguns era
dins del centre com boti- boti, taller de música, cuina .. pels petitons d’educació infantil.
Els nens d’educació primària i secundària han pogut dur a terme diferents tallers com: estètica, perruqueria,
cuina, bolera, dansa, body combat, kayak, bàsquet, futbol, patinatge ...
Ha estat un dia ple d’activitats on tots hem pogut gaudir d’un dia divertit i compartit entre tots.
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CELEBRACIONS

Sant
Jordi

GUANYADORS DEL
III CONCURS LITERARI:
P3

NOA HERNÁNDEZ REINÉS

P4

LLUÍS CUEVAS VALENZUELA

P5

LUIS GUARDIA PONS

1R EP

ALEXIA PONS COLL

2N EP

EEMIL SAASTMOINEN

3R EP

BÀRBARA MELSIÓN MORA

4T EP

JUDIT PARÉS PONS

5È EP

MADEL VELASCO

6È EP

LUCÍA GUERRERO TRIAY

1R ESO

MARÍA JESÚS TEJERINA

2N ESO

XAVIER VILAFRANCA

3R ESO

PAULA GÓMEZ

4T ESO

ISABEL GARCÍA

Mes de Maria
El passat divendres dia 25 de maig els fillets d'nfantil
i primària vàrem fer una ofrena floral a la Verge
Maria que tenim al nostre petit jardí.

Jornada de portes obertes
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¿QUÉ ES APIMA?
- Es la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio.

¿QUÉ HACEMOS?
- Apoyamos y colaboramos con el Centro en todas sus necesidades.
- También recaudamos dinero para reinvertirlo en el centro, así
nuestros hijos pueden disfrutar de mejoras en instalaciones y
servicios.

¿CÓMO LO HACEMOS?
- Organizamos y vendemos libros y también la lotería de Navidad.
- Desarrollamos las actividades extraescolares de 17h a 18h
pensando siempre en nuestros niños, incorporando adicionalmente
actividades también para los padres.
- Las cuotas son trimestrales y las pagamos los socios.

¿EN QUÉ NOS BENEFICIAMOS LOS SOCIOS?
- Descuentos de libros y fotocopias de hasta un 10% de descuento.
- Agenda anual gratis.
- Descuentos en comercios de Mahón.
- Ayuda económica en Colonias y viajes de fin de etapa.
- Descuentos en las extraescolares de 17h a 18h.
- Tenemos a nuestra disposición a la psicóloga Ana Sáiz.
- Para el día del libro conseguimos libros a buen precio.

10
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APS

Programa Intergeneracional

A l’escola Sant Josep de Maó, va néixer la idea
de afegir-nos a la metodologia d’aprenentatge
servei (APS). Es tracta d’una proposta educativa
que combina processos d’aprenentatge i de servei
a la comunitat en un sol projecte ben estructurat.
Un projecte en el qual els participants es formen
treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb
l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix
un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a
desenvolupar el sentit crític.
Així, després d’un curs sobre aquesta metodologia
feta al centre, va néixer a l’escola el programa
intergeneracional que duem a terme conjuntament
amb la Residència de gent gran del consell insular
de Menorca de Maó (CIMe). Vam triar la Residència
tant per proximitat com per la bona experiència que
teníem de treballar amb ells a través del Programa
intergeneracional Gent Gran, Gent Petita de la
mateixa residència inclòs dins el programa de Salut
Jove del Consell Insular de Menorca.
Així, tot el centre ha participat en el programa, des
de P3 fins a 4t d’ESO, amb activitats molt diverses,
algunes de les quals es repeteixen i d’altres es van
variant per fer-ho més enriquidor i aprofundir en el
significat de les relacions intergeneracionals.
Tant és el vincle creat entre la residència de gent gran
del CIMe i l’escola que aquest any es va col·laborar
amb ells en una exposició que es va preparar i es va
poder visitar el novembre a la Sala d’exposicions de
la Caixa.

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

MONDRIAN P3

VISITA A L’ORGUE DE SANTA MARIA

El primer trimestre, els Mondrians vam poder gaudir d’una visita/audició molt interessanat a l’Orgue de Santa Maria. En Tomé Olives, l’organista, ens va explicar que fa mooooolt de temps que es va fer, i ens va
impressionar el seu tamany… És tan gros que ens hi vam poder passejar
per dins!!! Està ple de tubs llargs i prims, que fan molts sons diferents…
També té molts pedals i botons, i en Tomé ens va deixar tocar-ne
alguns… Ens va explicar un conte i també va sonar algunes cançons… i
si… Despacito també!!!! Ens va agradar molt. A vegades hi fan concerts,
així que si voleu, voltros també el podeu anar a sentir!!!!

EN TAQUES,
EL CALÀPET
Un dia, ens van venir a
explicar que és un calàpet, on viu què menja, i
vam aprendre una cançó
molt divertida que ens
va agradar moltíssim!!!!!
Cuidau dels calàpets i del
seu entorn!!!

LES EMOCIONS:
L’ALEGRIA
I LA TRISTESA
Aquest curs, els Mondrians han
fet molta feina amb les emocions. Una activitat va ser treballar l’alegria i la tristesa a partir
de música clàssica i contes, i de
les nostres emocions.. Ens va
encantar… Us ho recomenam!!!

VISITA DEN JOAN,
L’AVI DE NA NOA
Per acabar el projecte de la
casa, ens va explicar la seva
feina en Joan i ens va dur
un munt de coses: un casc,
metros (un de més antic i un
altre més modern), fotos de
cases, planos..
Moltes gràcies Joan!!!!

http://infantilsantjosepmao.blogspot.com.es
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Activitats complementàries
P4

Durant tot el curs, a P4, hem realitzat una activitat que es diu el Protagonista de la setmana, on cada
fillet/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, l’expressió oral dels alumnes i ho
relacionem tot 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 alumne guarda un record d’aquesta gran experiència,
amb un àlbum de dibuixos amb dedicatòries que li fan els seus companys/es.

Una altra activitat realitzada
va ser la representació del
conte de na Mordala. Ens van
explicar la història d’aquest
simpàtic cranc i vam poder
ballar la seva cançó.

http://infantilsantjosepmao.blogspot.com.es
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Activitats complementàries
ED. INFANTIL

P5

ART CONTEMPORANI
A INFANTIL
Aquest any els fillets de p4 i p5 hem tingut el gran
plaer de fer una activitat molt nova i enriquidora:
L’ART CONTEMPORANI A INFANTIL. La veritat és
que ha estat una gran experiència poder manipular
i experimentar amb nous materials. Mirau que ens
ho hem passat de bé...

ENS ANEM DE COLÒNIES

http://infantilsantjosepmao.blogspot.com.es
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Educació Infantil - curs 2017 / 2018
P-3

P-4

P-5
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Educació Primària - curs 2017 / 2018
1r

2n

3r
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Educació Primària - curs 2017 / 2018
4t

5è

6è
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Educació Secundària - curs 2017 / 2018

1r

2n
3r

4t
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Activitats complementàries
ED. PRIMÀRIA

1r

LA CLASSE D’EN MARC JESÚS
Aquest curs 2017-2018 ha estat per als alumnes de primer de primària un curs ple de noves experiències
dins la nova etapa que hem començat. Al llarg dels mesos ens hem anat fent grans i hem après moltes
coses a partir d’experiències vivencials, investigant, treballant en equip i jugant.

Projecte del nom d’aula.
En Marc Jesús ens va venir a visitar!

Treball en equip.
Junts aprenem millor!

Projecte de naturals: a berenar!
On vam convidar a les famílies.

Treball intercicle.
Aprenem ajudant els més petits!

Sortides didàctiques.
Es pinaret

Aprenem jugant sobre la prehistòria
de Menorca.

http://primerciclesantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
ED. PRIMÀRIA

2n

Els alumnes de segon de primària hem realitzat moltes activitats durant aquest curs escolar 17-18. Hem
anat de sortida a la Natura com a l’albufera des Grau, al Pinaret de Ciutadella i també per la nostra ciutat, Freginal, Illa del Rei... També hem fet activitats culturals com escoltar diferents concerts musicals,
Es Rebost que ens han mostrat la roba antiga menorquina i els nostre balls i contes animats. Hem anat
a correus a tirar una carta, a veure els diorames, a la plaça del Carme, a visitar diferents confraries de la
nostra ciutat... També com cada any hem participat a les activitats amb la gent gran passant una estona
compartida jugant a bingo.
Hem xalat molt i après moltes coses noves!!!!

http://primerciclesantjosep.blogspot.com.es/

ED. PRIMÀRIA

3r
Aquest curs el alumnes de 3r de primària hem
realitzat diferents activitats, vam poder observar
els rèptils i altres animals amb el Toca Toca. Per
celebrar la festivitat de San Vicenç de Paül tota
l’Escola, visitàrem l'Illa del Rei, amb els altres
fillets del nostre Cicle, vam fer bunyols per Tots
Sants. També assistírem a un concert molt original
d’en Granados; en el Teatre Principal vam anar a
escoltar les Cançonetes de Nadal. Amb Menorca
Britànica i els alumnes del CP Antoni Juan, vam
aprendre els costums nadalencs anglesos.
En Es Pinaret recorreguérem el bosc, per observar
les plantes i tot el seu entorn. A Maó, visitàrem
el Mercat, la Biblioteca Pública, i vam fer gimnàstica amb els avis de la Residència de Gent Gran.
També vam participar amb la representació de la
rondalla del Gegant, la donzella i el fill del pescador. A la platja d’Es Grau vam cercar moltes coses
que l’aigua duu fins la sorra i vam fer un joc. Tot ha
estat molt divertit i ens ho hem passat molt bé!

http://primerciclesantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
ED. PRIMÀRIA

4t

ENS ANEM DE COLÒNIES
La classe de 4t de Primària va anar dimarts 27 i dimecres 28 de colònies al Canaló. Vam gaudir d’uns
dies tots junts. Tot just arribar vam fer una excursió fins el Barranc d’Algendar introduint-nos per camins
llegendaris i amb molta vegetació, on vam realitzar la descripció de paisatge.
Després d’un bon dinar i amb molta energia vam fer una gimcana amb globus, acrosport, balls i preguntes del món que ens envolta.
Després d’una bona dutxa vam poder gaudir d’unes pizzes casolanes cloent amb la famosa “discoteca”.
Al dematí vam realitzar unes camisetes estampades amb el nostre pintor “Picasso”, ens van agradar
moltíssim les colònies i ja comptàvem els dies per tornar a repetir unes colònies tots junts!

Visitem els animals d’Alforí de Dalt.
Vam anar a Ciutadella per visitar, els animals
que podem trobar al nostre entorn,
amb activitats dinàmiques i cognitives.

Taller d’aromes. Al taller d’aromes vam aprendre a
preparar una crema de mans (camamil·la) i colònia.

Els minerals. Al Pinaret vam aprendre
sobre les roques de Menorca.

http://picassosantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
ED. PRIMÀRIA

5è

ACTIVITATS
I
SORTIDES

http://vangoghsantjosep.blogspot.com.es/
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Activitats complementàries
ED. PRIMÀRIA

6è

Els alumnes de sisè, juntament amb la nostra
tutora, hem gaudit d’activitats programades per
complementar el currículum i alhora ens han
servit per conèixer-nos una mica millor a nosaltres
mateixos i també al nostre entorn.
Les activitats han estat molt variades, però de
totes elles hem tret el profit que s’esperava i hem
après moltes coses.

http://dalisantjosep.blogspot.com.es/
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1r ESO

Dia 7 de març vam visitar el lloc de la Marcona i
ens van explicar el seu funcionament.
Dia 13 d’octubre vam anar amb na Sole, com
a tutora, i en Jaume a fer una jornada de
Convivències as Grau.

Dia 20 de març vam anar al geriàtric del CIM i
vam entrevistar els avis per tal que ens contessin
a què jugaven de petits. A partir de les seves
explicacions farem un recull de jocs antics.
Dia 15 de març vam anar al poblat talaiòtic
de Trepucó on un arqueòleg ens va explicar
el significat de les restes i com interpretarles. També vam conèixer com vivien els antic
pobladors de Menorca.

Dia 28 de març vam
visitar les pedreres de
Líthica.

Dia 26 d'abril vam
anar de visita al
Barranc d’Algendar.
Dia 8 de maig
vam anar amb en
Jaume i n’Olga
al Museu de
Ferreries per fer la
visita Descobreix
la geologia de
la reserva de la
biosfera.

Dimecres 28 d’’abril vam anar a Sa Penya de s’Indio
per fer una activitat de reconeixement de plantes.

http://1resosantjosep.blogspot.com.es/
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2n ESO

SANT VICENÇ

VISITA AL CASTELL DE SANTA ÀGUEDA

Enguany hem celebrat el dia de Sant Vicenç d’una
manera ben especial: tota la comunitat educativa,
alumnes, professors, famílies i germanes, hem
anat a l’Illa del Rei. Allà hem fet una celebració
i, a continuació, hem pogut gaudir d’una visita
guiada per conèixer una mica més la història de
la nostra illa.

JORNADA DE CONVIVÈNCIA
È
Com cada any, durant el mes d’octubre, els alumnes d’ESO hem fet una jornada de convivència. Nosaltres hem anat a Son Bou, on hem pogut compartir diferents jocs i dinàmiques de grup. Després, hem
berenat tots junts al pinar i hem passejat i jugat per la platja. Ens ho hem passat molt bé!!!

http://2nesosantjosep.blogspot.com.es/
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3r ESO

CONVIVÈNCIES A
ES GRAU
Els alumnes de 3 d’ESO, van anar de convivències
as Grau amb el seu tutor José Luis, juntament
amb el director Juan Rodríguez. Tots van agafar
l’autobús a les 9:00h i van anar cap as Grau. Quan
van ser allà, van deixar les motxilles a la terrassa
d’una casa. Poc després van anar a estirar les
cames pel camí de cavalls; quan eren dalt van ferse una foto amb el preciós paisatge de fonts.

•

En tornar de la platja, van realitzar diferents jocs
com:
•

El joc del cambrer: Es tractava der du un
plat i un got damunt ple d’aigua, amb un
mocador enganxat a la cintura.

•

El joc des globus: es tractava d’inflar un
globus i passar-lo per davall les cames de
tot l’equip i el primer tenia que córrer fins
la línia, seure damunt dels globus i petar-lo
amb el cul.

•

El Joc des Pla: Es tractava de que un anava
damunt l’esquena de l’altre i amb un pal
tenia que encertar una anella; com es fa a
les Festes de Sant Joan.

Poc després, van anar a la platja des Grau i allà
van realitzar uns altres jocs com per exemple: es
posaven tots a un cercle agafats i quan llençaven
una pilota dins el cercle, tenien que intentar, que
no passés davall les cames, i si passava estaven
eliminats. Guanyava l’últim que quedava. També
van fer molts més jocs...
Successivament, els hi van deixar temps lliure, i a
les 14 hores els va venir a cercar l’autobús.

El joc de la cullera: Es tractava de dur una
cullera dins la boca amb una pilota, i hi ha
que arribar fins la meta i tornar.

La veritat, va ser una experiència per ells molt
divertida i s’ho van passar molt bé.

http://3resosantjosep.blogspot.com.es/
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4t ESO

VIATGE DE FINAL DE CURS:

“AVENTURA AL PIRINEU, ANDORRA I PORT AVENTURA”

nevat molt durant el vespre, hi havia més de 20
cm de neu i com que la previsió era que continuaria nevant, vam haver de partir ràpid d’allà per
no quedar aïllats com hem dit abans i per tant no
vam poder fer ni el ràfting ni el piragüisme que
teníem programats, però sí que vam poder fer
patinatge sobre gel a Puigcerdà, on vam conèixer
un grup de joves d’una escola de la zona. El capvespre vam arribar a Salou on vam descansar i
recarregar forces per al proper dia.

El nostre viatge de 4t d’ESO va començar el passat
dilluns dia 9 d’abril, ens vam trobar tots a l’aeroport de Maó a primera hora del matí, amb n’Ester
i na Cris que ens van acompanyar.
Va ser un viatge molt divertit en el qual vam fer
moltes activitats, encara que una, concretament
la del ràfting la vam haver d’anul·lar perquè vam
tenir que fugir de la neu per no quedar aïllats a
l’hotel!
Aquest primer dia i després d’arribar a Barcelona,
ens vam dirigir en bus cap a la Molina. Després
de dinar i descansar un poc, vam fer una activitat pels arbres del bosc dels voltants on hi havia
tirolines i ponts de diferents tipus que de cada
vegada tenien més dificultat.

El dijous vam passar tot el dia a Port Aventura on
vam pujar a algunes atraccions com el Shambhala,
Dragon Khan o El furius baco entre altres... vam
acabar tots ben marejats però ens ho vam passar
molt bé. Per la nit vam anar a una discoteca de Salou
i encara que no va ser com ens esperàvem, va ser
divertit i vam poder fer uns nous amics bascs.

El següent dia, dimarts, vam anar a Andorra
on pel matí teníem organitzada una activitat de
“paintball” i pel capvespre després de passejar
un poc per Andorra la Vella vam anar a relaxar-nos a l’Spa de Caldea, llàstima que el dia
no acompanyés gaire, ja que plovia i feia molt
de fred.

Per últim, el divendres, dia de la tornada, vam
passar el dia passejant i fent algunes compres per
Barcelona fins l’hora d’anar cap a l’aeroport.
El que no va anar tan bé va ser que vam arribar
a Menorca molt tard (a les 00:45 h) degut a un
retard de quasi tres hores de l’avió, però així i tot
va ser un gran viatge ple de bons moments que
recordarem tota la vida!!!

El dimecres quan ens vam despertar vam veure
per la finestra de l’hotel de la Molina que havia

http://4tesosantjosep.blogspot.com.es/
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MENJADOR DE L’ESCOLA

L’objectiu del nostre menú és oferir una dieta sana,
variada i equilibrada, amb productes de temporada.
L’equip està format per: la cuinera Mª José i la seva
ajudant Pili, dues monitores Maria i Sònia, i la
germana Sor Martina.
Fa uns mesos Sor Josefina, es va acomiadar del
menjador. Volem agrair-li la seva feina i dedicació
al llarg de tots aquests anys.
NOUS PROJECTES

PROJECTE
DES
NOSTRE
JARDÍ
CAMPUS D’ESTIU
Enguany el centre ha apostat per primera vegada per la realització el mes
de juliol d’un Campus Tecnològic esperem que sigui el primer de molts més.
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excel·lència

SOM CREATIUS... PREMIS

Alumnes premiats

El passat 30 d'octubre
vàrem tenir a Menorca
l’entrega de premis a
l’excel·lència educativa. Va ser presidida pel
Conseller d’Educació del
Govern Balear i per La
Presidenta del Govern
Francina Armengol.
Nosaltres vàrem tenir tres alumnes (i vàrem ser l’únic centre
concertat de Maó que va estar representat).

MES D’ABRIL, MES DEL LLIBRE!
Des de fa un parell d’anys a l’escola el mes d’abril el dediquem
al mes del LLIBRE. Per aquest
motiu teníem un munt d’activitats programades al llarg del
mes relacionades amb la lectura.
Aquest any el III concurs literari ha estat relacionat amb el
CÒMIC. Per conèixer un poquet
més sobre el tema ens va visitar en Nando, papà d’en Daniel
de P5 i en David de 3r EP. També ens van acompanyar altres
dibuixants com en Zaca a ESO. Els alumnes de 3r van assistir
a la Biblioteca Pública de Maó per aprendre a manejar-se
entre els llibres. Els alumnes de primer cicle van gaudir d’un
teatre de titelles. Com no podia faltar, el dia de Sant Jordi al
matí vam realitzar la venda de llibres solidaris “un llibre, un
tresor” i per la tarda, amb la col·laboració de l’APIMA i dels
alumnes de 6è es va realitzar la venda de llibres per a recaptar doblers per a la biblioteca del centre.
Com a novetat aquest any vam iniciar un nou Projecte de
Centre. L’Apadrinament Lector entre alumnes de 1r i 6è. Amb
aquest projecte volem aconseguir el foment i l’aprenentatge
de la lectura dels més petits així com la millora i interès per
aquesta per part dels més grans. El mes d’abril va ser un mes
ple d’activitats on la principal intenció era fomentar la lectura
entre els nostres alumnes.

DIORAMES
Com cada any, amb motiu de
l’arribada de Nadal, ens presentam al concurs de Diorames i
enguany, la nostra companya
Fiona de La Fuente de sisè de
primària ha guanyat el segon
premi.
Enhorabona Fiona!!

CARTA
A UN MILITAR
Monica Mansilla de 4t d’ESO va
ser la guanyadora.
Enhorabona!!!

PUNT DE LLIBRE

¿QUÉ eS Un ReY PaRa Ti?

BIBLIOMAÓ

Les alumnes Mireia Vila i Claudia Robles van quedar guanyadores del concurs de punt del
Llibre organitzat per la Bibliote
Biblioteca de Maó.

UN PARLAMENT PER A TOTS
Els alumnes de sisè de primària de
la nostra escola han participat un
any més al concurs “Un Parlament
per a tots” que es realitza a les Illes
Balears. Han participat a la modalitat
de dibuix i també en la d’expressió
escrita. L’alumna Blanca Gil Martí ha
obtingut el tercer premi a nivell de
Menorca, en la modalitat d’expressió
escrita. L’acte de lliurement de premis va tenir lloc el passat 1 de juny a
la Sala Polivalent des Mercadal.

Un altre any on els alumnes de 1 i 2 n d’ESO han participat
en el concurs ¿Qué es un Rey para ti?. Enguany hi ha hagut
5 finalistes que varen partir cap a Palma de Mallorca, on els
hi feren entrega d’un diploma i un Smart bracelet per cada
al·lot. Una experiència fantàstica per tots ells i pel centre.
Enhorabona!!! Maria Correa (1r d’ESO); Alexis Carbonero
(2n d’ESO); Alicia Maceda (2n d’ESO); Nicole Velasco (2n
d’ESO); Xavier Vilafranca (2n d’ESO).
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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

camí des castell, 34 - 07702 maó
telf. 971 36 40 65

www.mimbrejoguines.com

30

Col·legi Concertat San José

NOSOTROS

Comiat 4t ESO curs 2017-2018

Han sido trece años de esfuerzo y dedicación pero
también de recompensas y de satisfacciones, de
amistades y recuerdos que permanecerán para
siempre en el libro de nuestras vidas.

(que eran las mejores sin duda), las primeras
lecturas, los primeros exámenes…. Son tantos los
recuerdos que tenemos, que tardaríamos mucho
en narrarlos todos. Por ejemplo, recordamos
especialmente las fiestas de agua en el patio
cuando llegaba el verano, las colonias y los bailes
de final de curso.

Durante este periodo vivido hemos estado
rodeados de profesores que siempre han creído
en nosotros y han intentado facilitarnos el camino.
Será agradable recordar las buenas relaciones que
hemos llegado a crear con ellos a lo largo de estos
años.

Estos últimos años en secundaria han sido los
mejores y en los cuales hemos adquirido más
conocimientos, resaltando sobretodo el viaje de
este año. Ha sido una experiencia inolvidable y
repleta de anécdotas y buenos momentos. Gracias
a esta experiencia guardaremos aun más un gran
recuerdo de este colegio.

Siempre nos hemos considerado una clase con
mala suerte en el sentido de que por ejemplo
hacía mal tiempo cuando teníamos excursiones,
o los cambios constantes de tutores en primaria
debido a las bajas por distintas causas que éstos
sufrían, aun así han sido unos años muy especiales
e importantes para nosotros.

Es triste tener que cerrar esta etapa pero la
vida sigue y tenemos que continuar nuestro
camino. Solo nos queda dar las gracias de todo
corazón a todos los que de una manera u otra
han contribuido en nuestra formación y nos han
acompañado en este recorrido todos estos años,
nunca os olvidaremos!!!

¡Cómo olvidar los primeros años en este colegio!
cuando aprendimos el abecedario, las tablas
de multiplicar, las veces que nos quedábamos
dormidos en las colchonetas, las horas de “psico”
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Pel forat del pany

L’escola Sant Josep de Maó ha estat escollida i reconeguda com a centre examinador de l’Oxford Test
of English. Un examen de nivell en competència de l’anglès acreditat per la Universitat d’Oxford.

Premi Projecte Keep Calm

