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Benvinguts al curs 2022/2023
1.PRESENTACIÓ
Estrenem un nou curs escolar. Un curs ple de sorpreses,
d’emocions… i de possibilitats! En aquesta aventura ens
acompanya el lema “Posa-li Cor”.
Posar el cor és moure’s, involucrar-se, posar vida. És tenir
l’actitud d’un infant que viu tot amb intensitat, fent possible
allò que sembla impossible, aprenent de tot, amb energia i
entusiasme. El cor que posem ens dona força per tenir una nova
mirada, és la raó dels passos ferms, és la convicció profunda en
el nostre caminar.
La nostra identitat com a Centre està marcada pel Cor de
Jesús. El lema també ens convida a posar Jesús a la vida, viure
les actituds del Cor de Jesús, com ara: la senzillesa,
l'acolliment, la misericòrdia i el servei. Que el Cor de Jesús
sigui el motor de la nostra vida aquest curs!

En aquest nou curs “posa-li Cor” a tot el que vius, fas i dius!
Molt bon curs!!!
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2. IDENTITAT DEL CENTRE I TITULARITAT
«Porteu l’amor de Déu a tots els cors!» (Joan Collell)

La nostra escola és titularitat de les religioses Serventes del
Sagrat Cor de Jesús, fundades pel capellà Joan Collell
Cuatrecasas a la ciutat de Vic el 1891, home preocupat per les
necessitats del seu temps, especialment pels problemes del
món obrer.
Joan Collell va viure en plena Revolució Industrial i, es va sentir
interpel·lat pel patiment de les noies treballadores a les
fàbriques. Ell, des de la seva experiència profunda de l'amor del
Cor de Jesús, va donar una resposta a aquesta inquietud i va
fundar una congregació religiosa amb un objectiu: "Formar
tallers cristians on al mateix temps que el pa material,
trobessin les obreres el pa de l'ànima".
Davant la realitat que vivien les joves, en Joan Collell es
preocupa per la persona sencera, donant resposta als seus
problemes i a les seves necessitats.
Per això avui nosaltres, mestres i professors de l’escola Sant
Josep Obrer, seguint la intuïció de Joan Collell, volem educar
persones per aquest món, que creixin i visquin en plenitud i
tinguin la capacitat i el desig de transformar-ho a favor del bé
comú. Perquè aquesta declaració esdevingui una realitat
constant, cal seguir ajudant els nostres alumnes a adquirir les
actituds, habilitats i competències pròpies del context i del
moment històric que els ha tocat viure. En definitiva, que
creixin com a persones humanes conscients, competents i
compromeses.
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El col·legi Sant Josep Obrer, és:
- Un centre confessional catòlic, que inspirant-se en els valors
evangèlics ajuda als alumnes a descobrir el sentit profund de la
vida i a viure-la en bé dels altres.
- Un centre que porta més de cinquanta anys fent un servei
d’educació a moltes generacions; que insereix l’acció
educativa en un context sociocultural concret, aprofundint els
valors històric propis i respectant i tenint present els valors
d’altres pobles.
- Un centre que té caràcter concertat per a les etapes
educatives d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria, com a centre adscrit amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal
de poder garantir la tria del model educatiu per par de les
famílies. L’Escola Sant Josep Obrer ofereix també l’etapa de
Batxillerat amb caràcter privat.
Característiques pròpies de nostre estil educatiu:
Eduquem els infants i joves del nostre centre tot inspirant-nos
en les actituds evangèliques del Cor de Jesús:
La tendresa i l’amor. Per educar bé els nens i joves cal
estimar-los, transmetent proximitat, alegria, dedicant
temps per parlar i estar amb ells.
La confiança. El secret d’un bon educador rau en la
confiança que sap dipositar en els alumnes. Quan l’alumne
percep que l’aprecien i confien en ell, és capaç de
desenvolupar les seves millors qualitats.
La senzillesa. La nostra senzillesa es manifesta en el tracte
5
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amb els alumnes, a través d’una relació propera i
autèntica.
Orientem els alumnes animant-los a ser ells mateixos en
cada situació, a ser oberts, sincers i forts en les seves
conviccions.
L’amor al treball. Escollim ensenyar als nens i joves a
descobrir la dignitat del treball com a mitjà de realització
que dóna significat a la vida i contribueix a la millora de la
nostra societat.
L’actitud de servei. Eduquem la sensibilitat de l’alumne cap
a les necessitats del nostre món, davant les situacions de
desigualtat, d'injusticia i discriminació.
L’acollida. Eduquem els nostres alumnes perquè adquireixin
una actitud acollidora vers la diversitat cultural, lingüística
i religiosa que es viu a l’escola i a la societat.
3. EL HORITZÓ EDUCATIU DE LA NOSTRA ESCOLA
L’horitzó educatiu de les escoles de la Institució Sagrat Cor
Educació és educar persones per a què esdevinguin
conscients, competents i compromeses.
PERSONA CONSCIENT
La persona conscient és aquella que té ple coneixement de si
mateixa gràcies al desenvolupament de la seva capacitat
d'interiorització i al conreu de la seva dimensió espiritual. Les
eines que ha adquirit per a conèixer i gestionar les seves
emocions, pensaments i accions, l'ajuden a créixer com a
persona equilibrada i profunda, autònoma, madura i lliure. En
la mesura que l’escola, com a element educador, afavoreixi
aquest procés personal facilitarà que l’alumne sigui capaç de
6
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construir el seu propi projecte vital que donarà horitzó i sentit
a la seva vida.
Ara bé, la persona conscient és també aquella que té ple
coneixement de la realitat en la que viu i conviu. L'observació i
l'atenció plena del món que l'envolta la porta a reconèixer amb
agraïment tota la bondat i bellesa que hi ha, però també a
descobrir-hi els seus desequilibris. A partir d'aquí, la reflexió, el
discerniment, l'esperit crític i la coherència amb els valors
evangèlics, faran que sorgeixi en ella el compromís amb el bé
comú, seguint a Jesús com ho va fer Joan Collell. La persona
conscient esdevé, doncs, agent de canvi i transformació de les
dinàmiques injustes per a fer d'aquest món, un món millor per a
tots.
PERSONA COMPETENT
La persona competent és aquella amb l’habilitat d’aprendre al
llarg de tota la seva vida (learnhability), amb les capacitats per
empoderar-se dels projectes que generi i amb les eines i la
motivació suficients per a fer-ho de manera creativa.
La persona competent és aquella capaç d’aplicar els
coneixements a les noves situacions i donar respostes als reptes
que ens planteja la societat en la qual vivim, per això cal posar
especial atenció a l’aprenentatge de les llengües, de les noves
tecnologies de la informació i de la comunicació i vetllar
perquè els joves siguin competents també a nivell científic,
artístic, social i matemàtic. La persona competent sap treballar
cooperativament i té les capacitats per portar a bon terme
qualsevol projecte en què participa. Per això, des de l’escola
potenciem l’emprenedoria, l’autonomia, la responsabilitat, la
capacitat de resiliència, l’assertivitat, l’esperit crític i les
aptituds necessàries perquè els nostres alumnes aportin idees
pròpies i desenvolupin les tasques necessàries amb efectivitat.
Ens proposem educar persones competents, flexibles,
7
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emprenedores, innovadores i proactives per a què comprenguin
la realitat que els envolta, reflexionin sobre el que cal millorar
i la transformin.
PERSONA COMPROMESA
La persona compromesa és aquella que, essent conscient de la
realitat que l’envolta, se sent responsable dels altres i del seu
entorn i està disposada, des del seu talent personal i cooperant
amb altres, a actuar pel seu bé i per la construcció d'un món
millor.
La persona compromesa és responsable de la seva formació i
millora personal i està disposada a adreçar la seva activitat al
servei dels altres per atendre les seves necessitats, de forma
respectuosa i tolerant, convivint de manera fraterna i ètica
amb els altres, tenint present en les seves actuacions el que és
bo per a un mateix, per als altres i per a la societat.
La persona compromesa s'implica en la resolució dels problemes
que afecten la humanitat del nostre temps, amb una actitud
empàtica, compassiva i solidària. Treballa pel compliment dels
drets humans, promou la justícia social i la pau i té cura de la
Natura per a fer un món més sostenible.
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4. LEMA DEL CURS 2022/23

L’escola ofereix diverses propostes per viure un procés de
creixement en totes les dimensions, especialment com acabem
de dir, com a persona conscient, competent i compromesa. El
fil conductor de totes les propostes per aquests curs és aquest
lema.
Activitats que dinamitzen:
1.- Projecte vital que ens ajuda en la construcció del Horitzó
educatiu: Regal del mes (des de P3 fins a 3r d’EP), Carta del
mes (a partir de 4t d’EP).
2.- Minuts de silenci a l’inici del matí, després del pati i a l’inici
de la tarda. Aquests moments ens ajuden a tornar a la calma, a
estar tranquils i concentrar-nos per a poder aprendre millor i
viure més en pau.
3.- Temps litúrgics i celebracions pròpies de l’escola.
4.- Altres activitats de l’escola: Reflexions, campanyes
solidàries,...
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5. OBJECTIUS DE CURS
1.- Saber interpretar conceptes
representació gràfica de dades. (EP)

d’espai,

mesura

i

2.- Assolir una bona comprensió lectora en llengua
catalana. (EP)
3.- Millorar la competència científico-tecnològica (ESO)
4.- Millorar la competència matemàtica. (ESO)
5.- Millorar el resultat a les PAU de les matèries comunes
d’opció (MAT. MAT CCSS.). (BATX)
6.- Millorar l’expressió oral en català dels alumnes de
cicles formatius. (CF)
7.-Continuar amb la implementació de la plataforma
“Alexia” com eina de comunicació amb les famílies.
6.HORARI DEL CENTRE
Horari general
El dia 5 de setembre comença el curs lectiu per a EI y EP i el
dia 7 per la resta de les etapes.
L’horari marc:
Educació Infantil i Educació Primària:
Matí: de 9:00 a 13:00 h
Tarda: de 15:00 a 17:00 h
11
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Educació Secundària obligatòria:
1r i 2n
Matí: de 8:00 a 13:30 h
Tarda: de 15:15 a 17:15 h
3r i 4t
Matí: de dilluns a dijous de 8:00 a 13:30 h i divendres de
8:00 a 14:30 h
Tarda: de 15:15 a 17:15 h de dilluns a dijous i divendres
de 15:30 a 16:30 h
Batxillerat 1r i 2n:
Matí: dilluns dimecres i divendres de 8:00 a 14:30/14:50 h
dimarts i dijous: de 8:00 a 13:30 h
Tarda: dimarts i dijous de 15:15 a 17:15 h
Cicles Formatius GM
Matí: de 8:00 a 14:30 h
Tarda: dilluns, dimecres i divendres de 15:30 a 16:30 h
L’horari escolar inclou les matèries curriculars i les
activitats formatives complementàries corresponents a cada
grup d’alumnes.
7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Educació Infantil:
Taller d’anglès, taller de dansa, taller d’expressió oral,
taller de motricitat fina (P3-P4), taller artístic, i taller
logicomatemàtic (P5).
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Educació Primària:
Cicle Inicial: taller de nombres, taller TAC, activitats
aquàtiques, taller d’habilitats comunicatives i taller
d’anglès.
Cicle Mitjà: taller d’informàtica, activitats aquàtiques,
taller d’habilitats comunicatives, taller d’anglès i taller
de nombres.
Cicle Superior: taller ICT (Information and Comunication
Technolologies), activitats aquàtiques, taller d’anglès,
taller de nombres, taller d’habilitats comunicatives.
Educació Secundària Obligatòria:
1r ESO: tècniques d’estudi, taller d’anglès, activitats
religioses, activitats aquàtiques i taller de biblioteca.
2n ESO: taller d’informàtica, taller d’anglès, activitats
religioses i activitats aquàtiques.
3r ESO: taller d’anglès, activitats aquàtiques, activitats
religioses i taller d’informàtica .
4t ESO: taller d’anglès, Som Voluntariat (APS), activitats
religioses i activitats aquàtiques.
Cicles Formatius:
1r CF: digital marketing for beginners, ètica d’empresa i
activitats aquàtiques.
2n CF: English documents, taller d’anglès i activitats
aquàtiques.
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8. CELEBRACIONS
Celebracions populars
●
●
●
●
●
●
●
●

De caràcter festiu:
Castanyada
Pessebre Vivent
Carnestoltes
Sant Jordi
Pròpies del Col·legi:
Aniversari de la Congregació
Setmana de les nostres missions
Festivitat de Sant Josep Obrer
Festivitat del Sagrat Cor

Celebracions religioses
● Advent i Nadal
● Quaresma i Pasqua
● De caràcter marià: Mes de Maria
● De caràcter institucional: Mes del Sagrat Cor
Altres celebracions
● Dia escolar de la pau i la no-violència
9. CAMPANYES
● Domund (octubre)
● Campanya de la Creu Roja de recollida d’aliments
(desembre)
● Campanya “Projecte Missioner de les Serventes del
Sagrat Cor de Jesús” (abans de les vacances de Setmana
Santa)
14
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10.

ORGANITZACIÓ GENERAL

ENTITAT TITULAR: CONGREGACIÓ DE SERVENTES DEL SAGRAT
COR DE JESÚS
L’entitat Titular és qui expressa i dóna continuïtat a aquells
principis que defineixen el tipus d’educació que oferim,
proposats en el Caràcter Propi.
EQUIP DIRECTIU: És un òrgan de gestió del Centre. Té com a
missió específica
donar cohesió i continuïtat a l’acció
educativa que es realitza a les diferents etapes del centre.
Components:
Gna. Pilar Casado
José A. Villar
Gna. Pilar Casado

Titular
Director
Sotsdirectora

Gna. Pilar Casado
Carmen López
Antònia Balsells

Cap del Departament de Pastoral
Cap de l’Equip Psicopedagògic
Secretària de l’Equip Directiu

Educació Infantil i Primària
Antònia Balsells
Marta Liria
Montserrat Alenyà
Antonia Ramírez
Roser Jiménez

Cap d’Estudis d’Ed. Infantil i Primària
Coordinadora d’Ed. Infantil
Coordinadora del CI de Primària
Coordinadora del CM de Primària
Coordinadora del CS de Primària

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
David Noya
Cap d’Estudis d’ESO
Montserrat Miralles Coordinadora 1r i 2n d’ESO
15
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Laura Cardeñosa
J. Antonio Villar
Núria Mitjans
Cristina Fernández

Coordinadora 3r i 4t d’ESO
Cap d’Estudis de Batxillerat
Coordinadora de Batxillerat
Coordinadora de CFGM

Funcions:
Les funcions més importants de l’Equip Directiu són:
- Dinamitzar l’acció educativa del Centre
- Fomentar i promoure la formació del Professorat
- Organitzar i coordinar les activitats pedagògiques dels
diferents departaments del Centre
- Promoure una línia educativa comú a totes les etapes
- Afavorir la participació de les famílies en el Centre
CLAUSTRE DE PROFESSORS: És un òrgan de participació de tots
els Professors. Aquests assumeixen una missió més àmplia que
la d’ensenyar, ja que són educadors de la personalitat dels
alumnes.
El Col·legi té particular interès en afavorir les entrevistes
personals amb els pares amb l’objectiu d’atendre la marxa
particular de cada alumne/a. Per això, el Claustre de Professors
ha estimat establir un horari de visites. Com a norma general,
les visites s’han de concertar amb anterioritat.
Components:
Tutors i Tutores:
Educació Infantil
I3 A
I3 B
I3 C

Marta Pina
Iris González
Vanessa Puig

Dilluns
Divendres
Dimarts

15:45-16:30
15:45-16:30
15:00-15:45
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I4 A
I4 B
I4 C

Mª Carmen Bermúdez
Raquel Fernández
Eva Expósito

Dilluns
Divendres
Dilluns

15:45-16:30
15:00-15:45
15:00-15:45

I5 A
I5 B
I5 C

Araceli García
Sandra Centellas
Iraida Nicolàs

Dilluns
Divendres
Dimecres

12:00-13:00
15:00-15:45
15:00-15:45

Educació Primària
Cicle Inicial
1r A
1r B
1r C

Cristina Llorens
Ana Mª Carmona
Esmeralda Milla

Dilluns
Dilluns
Divendres

16:15-17:00
09:00-09:45
16:15-17:00

2n A
2n B
2n C

Montserrat Alenyà
Élida Cárdenas
Ana Vozmediano

Dijous
Divendres
Dimarts

09:00-09:45
12:00-13:00
15:00-15:30

Cicle Mitjà
3r A
3r B
3r C

Mercedes Requejo
Susana Herrero
Josette Rabassó

Dijous
Dimecres
Divendres

16:15-17:00
16:15-17:00
16:15-17:00

4t A
4t B
4t C

Ruth Redondo
Montse Caus
Antonia Ramírez

Dilluns
Dijous
Dimecres

16:15-16:45
16:15-17:00
15:30-16:15

Cicle Superior
5è A
5è B
5è C

Nerea Capitán
Roser Jiménez
Antonia del Amo

Divendres
Dijous
Divendres

09:00-09:45
09:00-09:45
09:00-09:45

6è A
6è B
6è C

Seila Dueñas
Mª José Villanueva
Mercè Bolufer

Dimecres
Dimarts
Dimarts

12:00-13:00
15:00-15:30
16:15-17:00
17
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Educació Secundària Obligatòria
1r A
1r B
1r C

Clara Ventura
Ana Torija
Maite Fariña

Dijous
Dimecres
Dijous

10:00-11:00
09:00-10:00
10:00-11:00

2n A
2n B
2n C

Alejandro Pérez
Lourdes Ferrer
Miquel Cardús

Dijous
Dijous
Dimarts

10:00-11:00
08:00-09:00
11:24-12:24

3r A
3r B
3r C

Juan J. Osorio
Marc Martínez
Jordi García

Dimarts
Dimecres
Divendres

10:00-11:00
15:15-16:15
11:24-12:24

4t A
4t B
4t C

Lidia Fornieles
Laura Cardeñosa
Pablo López

Dilluns
Divendres
Divendres

08:00-09:00
10:00-11:00
09:00-10:00

Batxillerat
1r A
1r B

Mireia Campabadal
Montserrat Gutiérrez

Dijous
Dimecres

09:00-10:00
09:00-10:00

2n A
2n B

Teresa Pàrraga
Núria Mitjans

Dilluns
Dimarts

09:00-10:00
10:00-11:00

Dilluns
Dilluns

10:00-11:00
11:24-12:24

Cicles Formatius de Grau Mitjà
1r Gestió Ad: Cristina Fernández
2n Gestió Ad: Ramon Colet

Funcions:
El tutor/a del curs és el responsable de vetllar per l’aplicació
del Projecte Educatiu en un grup determinat, i té la missió
d’atendre a la formació integral de cada un dels alumnes,
amb la col·laboració dels pares. Algunes de les funcions del
tutor/-a del curs són:



- Conèixer la situació real de cada alumne/a.
- Fer un seguiment individualitzat amb pares i alumnes.
18
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Orientar els alumnes en el procés d’ensenyament
i
aprenentatge.
Presidir les sessions d’avaluació.
Informar a Direcció sobre les situacions que incideixen en el
procés formatiu dels alumnes i de les alumnes.
Altres Professors i professionals
(Rebran a les famílies a hores convingudes)
Irene Ballarà (EI)
Diego López (ESO)
Marina Clemente (EI)
Mª Jesús López (ESO)
Marta Velasco (EI)
Andreu Baltà (ESO)
Marta Liria (EI)
Montserrat Miralles (ESO)
Laura Sánchez (EP)
Andrés Moreno (ESO)
Silvia Pacheco (EI-EP)
Gna. Pilar Casado (ESO)
Núria Galí (EI-EP)
José Antonio Villar (ESO-BATX)
Elizabeth Carmona (EP)
David Noya (ESO-BATX)
Antònia Balsells (EP)
Carmen Grau (ESO-BTX)
Carlos Muñóz (EP)
Álvaro Álvarez (ESO-BATX)
Joab Martínez (EP)
Artur Arroyo (ESO-BATX)
Gabriel Ribera (EP)
Ramon Bassols (ESO- BATX)
Pep Tomàs (EP)
Santiago Ripoll (ESO-CF)
Irene Aldea (EP-ESO)
David Rodríguez (ESO-CF)
Enmanuel Fajardo (ESO)
Ernest Casa (CF)
Joan Companys (ESO)
PERSONAL NO DOCENT: Estament format per persones que,
complint amb la missió que se’ls ha confiat en diferents
treballs, col·laboren de manera solidària amb la bona marxa del
Centre.
- Secretaria direcció: Mariluz Rodríguez.
- Administradora: Gna. Milagros Díez.
- Recepció-Informació: (matins): Sofia Balaguer
19
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(tardes): Sofia Balaguer i
Gna. Amelia Vivar
- Servei de neteja: Personal de l'empresa SERLIMAR.
- Servei de cuina: a càrrec de l’empresa ReCrea.
PERSONAL DEL POLIESPORTIU SANT JOSEP OBRER:
- Recepció-informació: Rosa Domínguez.
- Monitors de natació: Montse Artigas, Marc Garcia i Encarna
López
- Natació sincronitzada: a càrrec de SINCROGESTIÓ.
CONSELL ESCOLAR: És l’òrgan col·legiat representatiu de la
nostra Comunitat Educativa en els nivells concertats. La seva
composició garanteix la participació de tots els seus estaments.
Components:
Director (President del Consell):
José A. Villar Torrano
Representants de la Titularitat:
Gna. Pilar Casado Santamaría
Elvira García Gómez
Mariluz Rodríguez Gómez
Representants dels Professors:
Irene Ballarà Noguera
Ana Mª Carmona Manuel
Mª Núria Mitjans López
David Noya Salvador
Representants del Alumnes:
Ana pérez Gonzalo
Leryn Giménez guerrero
20
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Representants dels Pares d’Alumne/as:
Mª Gracia González Cabeza
Vanesa González González
César Valero Lázaro
Pilar Martínez Rodríguez (AMPA)
Representant d’Administració i serveis:
Gna. Milagros Díez Rodríguez
Representant de l'Ajuntament:
Oscar Torres Cals
11. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
(AMPA)
L’Associació de Mares i Pares del Col·legi té com objectius:
- La integració Família-Col·legi
- Col·laborar i participar en el Projecte Educatiu.
- Organitzar i animar activitats culturals i esportives
L’Associació de Mares i Pares està formada per totes les mares i
pares dels alumnes del Col·legi. La seva participació i activitat
està canalitzada a través de la Junta Directiva i col·laboradors.
Desenvolupa una sèrie d’activitats festives/educatives en pro
d’alumnes i els pares.
Junta Directiva
President:
Vicepresidenta:
Secretària:
Tresorera:

Fernando Caballero Pajuelo
Pilar Martínez Rodríguez
Montserrat Calvet Cortés
Eva Mª Martín Mulero
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L’ AMPA juntament amb el Col·legi publica la revista Ecos que
ens ofereix, en els seus reportatges, la realitat de la vida
escolar.
Correu AMPA: ampa@stjosep.org
12.

SERVEIS DEL CENTRE

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
PSICOPEDAGÒGIQUES

EDUCATIVA

I

ACTIVITATS

Tracta de recolzar i fomentar activitats que, estimulant la
qualitat educativa, contribueixen al coneixement, seguiment i
orientació de l’educand des de la dimensió psicopedagògica.
Ajuda en el procés ensenyament-aprenentatge i afavoreix la
formació segons la pedagogia actual i conforme a l’estil de les
Serventes del Sagrat Cor de Jesús.
En connexió amb els altres Departaments contribueix a
preparar joves ben instruïts i, sobretot, a aconseguir
persones que, amb criteris i valors, es desenvolupin
encertadament en la seva vida personal-familiar, i en les
tasques socio-laborals. A través de l’animació educativa pretén
el coneixement personal de l’alumne i la seva orientació
escolar, professional i vocacional.
Les
intervencions
psicopedagògiques
afavoreixen
la
identificació de:
- Els factors fonamentals del desenvolupament general de
l’alumne.
- La competència curricular i d’altres condicions significatives
pel procés d’ensenyament-aprenentatge.
- Les propostes educatives que respondrien millor a les
necessitats de l’alumne (selecció d’objectius d’aprenentatge,
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d’aspectes
metodològics
i
organitzatius,
recolzaments personals i/o materials...)

diferents

Components:
Psicòloga: Carmen López
Psico-pedagoga: Montserrat Bertran
Pedagoga: Marta Liria
MENJADOR ESCOLAR
El servei de “Menjador escolar” que compta amb cuina
pròpia, a càrrec de l’empresa ReCrea, funciona en el Col·legi
des del mes de setembre. El poden utilitzar els alumnes i
professors que ho desitgin sempre que hi hagi places. L’escola
es reserva el dret d’admissió per a aquest servei.
SERVEI D’ACOLLIDA
Servei ofert de 8:00 a 9:00 h del matí.
ASSEGURANÇA ESCOLAR
Per als alumnes d’Ed. Infantil, Ed. Primària i Primer Cicle
d’ESO, es fa un contracte amb CATALANA D’OCCIDENT per la
durada del curs escolar. Aquesta assegurança abasta qualsevol
accident que passi en l’àmbit del Col·legi, així com en les
activitats esportives o de qualsevol altra mena que aquest
organitzi.
Els alumnes de Batxillerat, CFGM i Segon Cicle d’ESO, en cas
d’accident en les hores recreatives o esportives, i en general en
qualsevol activitat que es desenvolupi en el Col·legi, es troben
acollits a l’ASSEGURANÇA ESCOLAR obligatòria, que es fa
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anualment amb la matrícula. Els centres d’atenció mèdica són
només aquells autoritzats per la Seguretat Social.
En cas de lesió greu, el Col·legi es responsabilitza de portar
ràpidament a l’alumne/a a la clínica, avisant als pares. En cas
de lesió lleu seran els pares o familiars els que es
responsabilitzin de l’alumne/a.
13.

NORMES DE CONVIVÈNCIA I RESPECTE

La Comunitat Educativa la formem tots els que ens sentim
implicats en el Col·legi: germanes, professors, famílies,
alumnes i personal no docent. Tots ens considerem obligats a
crear un ambient de convivència en llibertat que faci profitosa i
agradable la pertinença al mateix.
El respecte mutu, la consideració als altres, l’abstenció de tot
allò que pugui destorbar la convivència i l’ajut desinteressat,
seran les millors condicions per aconseguir un clima adequat
per a la bona convivència.
Relacions en la comunitat col·legial
La correcció en el tracte, en el llenguatge i en la forma de
vestir són trets distintius del nostre Centre.
El respecte, tant a les persones com a les seves pertinences, es
condició bàsica que s’ha de vigilar i exigir.
Principis per a una bona convivència
El col·legi ofereix una formació integral, no només transmet
coneixements, sinó que educa en valors com: el respecte, el
companyerisme, l’esportivitat, la puntualitat, la solidaritat...
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S’han de respectar especialment, pel bé comú, determinats
llocs evitant el soroll com:
 * La classe, per atendre, estudiar i treballar.
 * Les reunions generals, per respecte als companys.
 * Els desplaçaments, per estimular la rapidesa i evitar
molèsties als altres.
* La capella, per poder pregar i reflexionar.
* El vestíbul, perquè és una zona d’informació, d’entrevistes
i reunions.
S’han de conservar en bon estat les instal·lacions del centre i
tot el material: classes, laboratoris, patis, llibres de consulta,
ordinadors, pissarres digitals, poliesportiu, etc. Si s’ocasiona o
s’adverteix algun desperfecte, s’ha d’avisar al tutor o
coordinador amb la finalitat de contribuir a la seva reparació. Si
algun alumne fa malbé alguna cosa per falta de disciplina, ho
repararà econòmicament.
L’alumne és responsable del seu material. El centre no es
responsabilitzarà del que porti l’alumne.
Els mòbils han d’estar en silenci i sense alarmes. No es poden
utilitzar dins de l’àmbit escolar (llevat d’ús acadèmic amb
indicació d’un docent); en cas de no complir aquesta norma, el
professor retirarà el mòbil i el lliurarà a direcció i els pares
l’hauran de passar a recollir personalment.
Cap alumne no pot utilitzar jocs ni d’altres dispositius
electrònics ( MP3, MP4, etc.) a l’àmbit escolar.
La puntualitat s’ha de prendre molt seriosament per no
distorsionar la bona marxa del curs i, en particular, de les
classes. Qualsevol retard o absència s’ha de justificar pels pares
al professor o tutor mitjançant l’agenda escolar.
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Quan estigui previst que un alumne hagi de sortir del centre
durant l’horari escolar, serà necessària la comunicació prèvia
dels pares a través de l’agenda (llevat del cas que vinguin a
recollir-los personalment).
Dins del Col·legi s’han d’evitar els crits i les carreres, així com
qualsevol conducta contrària a un bon clima de treball.
S’ha de col·laborar en l’ordre i neteja del Centre. No s’han de
deixar senyals en els mobles i parets i utilitzar les papereres i el
material previst per a les deixalles i el reciclatge. El Col·legi és
de tots: n’hem de tenir cura i mantenir-lo net.
Normes Sanitàries
- En cas de malaltia els alumnes hauran d’avisar al Centre.
- Es portarà el justificant mèdic en cas que no puguin fer
natació o gimnàstica, o en incorporar-se a classe després d’una
malaltia contagiosa.
- S’avisarà el professor en cas d’al·lèrgies o malalties que
s’hagin de tenir en compte.
- En cas que un alumne/a es trobi malament, s’avisarà als pares
perquè vinguin a buscar-lo (o perquè autoritzin que surti del
centre en cas d’alumnes d’ESO, BATX i CF).
- Quan un alumne/a prengui mal es comunicarà immediatament
als pares perquè l’acompanyin al metge.
- Només es donaran medicaments als alumnes amb
l’autorització signada pels pares, l’imprès s’ha de recollir a
recepció, on constarà el medicament, la dosi i a quines hores i
dies s’ha de prendre sempre amb la recepta mèdica.
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- No es farà natació amb berrugues plantars.
- No s’assistirà a classe si es tenen polls.
- No es portarà a l'alumne/a al Centre si estan malalts o tenen
febre.
Vestit i imatge
- Tots els alumnes s’han de vestir de manera adient, acurada i
adequada a la vida escolar. Per aquesta raó s’han de complir les
indicacions establertes pel centre i que són comunicades a
principi de curs als alumnes.
- L’incompliment de les normes de vestir comportarà mesures
correctores d’aplicació immediata.
- Els alumnes d’E. Infantil, E. Primària i 1r i 2n d’ESO portaran
l’uniforme de l’escola amb les següents indicacions:
- Es portarà l'uniforme complet.
- Es marcarà la roba amb el nom de l'alumne/a i portarà una
cinta per penjar.
- No es portarà la bata posada des de casa.
- L'uniforme consta de les següents prendes:
Noies:Faldilla segons model.
Brusa camisera o polo blanc (sense volants ni puntes)
Jaqueta blau marí
Abric o parka blau marí
Sabates blau marí o negres (No es permeten botes)
Mitjons blancs o blau marí sense puntes. No turmellers.
Bufanda, barret i guants blau marí o blancs
Bata per a la classe blau bigoré
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Bata per al menjador, sense model concret (no fer servir
la de la classe)
Nois: Pantalons gris marengo
Camisa o polo blanc
Abric o parka blau marí
Bufanda, barret i guants blau marí o blancs
Sabates blau marí o negres (No es permeten botes)
Mitjons blancs o blau marí sense puntes. No turmellers
Bata per la classe segons model
Bata per al menjador, sense model concret (no fer servir
la de la classe)
Esport: L’equip de gimnàstica estarà compost per:
Xandall segons model
Samarreta blanca pròpia del Centre
Pantalons curts blau marí (segons model del Centre)
Mitjons blancs d’esport, no turmellers
Sabatilles esportives totalment blanques amb cordons o
velcro
14.

CALENDARI CURS 2022-23

SETEMBRE
5 Inici de les classes EI i EP
7 Inici de les classes secundària
26 Festa local
OCTUBRE
12 Mare de Déu del Pilar
21 Lliurament de notes de preavaluació de 1r i 2n BAT
23 DOMUND, dia mundial de les missions
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28 Lliurament de notes de preavaluació de ESO i CF
Lliurament d’informes d’adaptació a les famílies de P3
Castanyada: E. Infantil i E. Primària
31 Festa de lliure disposició
NOVEMBRE
1 Festa de Tots els Sants
17-23 Exàmens 2n BATX
DESEMBRE
1-9 Exàmens 1r BATX
2 Lliurament de notes 2n BATX
5 Festa de lliure disposició
6 Festa de la Constitució
7 Lliurament de butlletins de 2n i 4t ESO
8 Festa de la Immaculada
13-19 Nadales: EI i EP
19 Lliurament de butlletins de 1r i 3r ESO, 1r Batx. i CF
20 Lliurament de notes EP
Pessebre Vivent
21 Finalitzen les classes del 1r trimestre al migdia
22 Vacances de Nadal fins al 8 de gener (ambdós inclosos)
GENER
9 Inici de les classes del 2n trimestre
30 Dia escolar de la No-Violència i la Pau
31 Reunió mares i pares I3
FEBRER
1 Lliurament d’informes d’EI
2 Celebració del Dia de la Fundació de la Congregació
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9-15 Exàmens de 2n BATX
11 Jornada de Portes Obertes (EI-EP)
17 Celebració de Carnestoltes d’EI
20 Festa de lliure disposició
25 Jornada de Portes Obertes (ESO-BATX-CF)
MARÇ
2-7 Exàmens de 1r BATX, 2a. Avaluació
3 Lliurament de butlletins 2n BATX
17 Lliurament de butlletins de 1r BATX i CF
20 Festa de lliure disposició
22 Dimecres de Cendra
27-31 Setmana Solidària
30 Lliurament de butlletins EP i ESO
31 Finalitzen les classes del 2n trimestre
ABRIL
3-10 Vacances de Setmana Santa fins al 10 d’abril (ambdós
inclosos)
11 Inici de les classes del 3r trimestre
21 Celebració diada de Sant Jordi i lliurament del premis de
Jocs Florals
28 Festa de lliure disposició
MAIG
2 Celebració de la festa de Sant Josep Obrer a l’escola
Premis revista ECOS
4-10 Exàmens 2n BATX
13 Confirmació d’alumnes 4t ESO
15-19 Recuperacions 2n BATX
19 Graduació 2n BATX-2n GESTIÓ
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22-26 Exàmens de 1r BATX
23 Inici preparació per la Selectivitat i proves ex. 2n BATX
24 Lliuraments de butlletins 2n BATX
25 Revisió d'exàmens i reclamacions de notes de 2n BATX
30-6/06 Recuperacions de 1r BATX
JUNY
5 Festa. Dilluns de Pasqua Granada
7-9 Selectivitat
8-19 Recuperacions ESO
9 Lliurament de butlletins 1r BATX i CF, avaluació ordinària
12 Reclamació de notes de 1r BATX
12-19 Proves extraordinàries CF
12-23 Jornada intensiva
14-19 Recuperacions 1r BATX i proves extraordinàries de 2n
BATX
20 Celebració del Sagrat Cor de Jesús
Final de curs d’Educació Secundària
21 Lliurament d’informes d’EI, EP i ESO
23 Lliurament de butlletins Av ext. BATX i CF
Revisió i reclamacions ESO
26 Revisió i reclamacions de notes BATX i CF
Visites mares i pares (11:30 h)
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COL·LEGI
SANT JOSEP OBRER
C/ Covadonga, 2
08906 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Tel. 934381745
e-mail: a8018601@xtec.cat
Web: www.stjosep.org
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