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La portada mostra diferents treballs que
realitzaren a Educació Infantil aquest passat Nadal
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EDITORIAL
Els videojocs, els emotikonos, els gestos, els números
de mòbil dels meus amics, que no recordo “gràcies” a la
hipermemòria del meu potent aparell, la contrasenya
de l’ordinador, a hores d’ara un ultrabook, que m’obliga
cada tres per quatre a canviar-la, els cables i botons que
cal prémer de la superpissarra, el pin del telèfon, que
acabo de substituir per una seqüència gràfica, l’enèsima temporada de la sèrie de moda que segueixo, ara
premiada amb dos o tres globus d’or i a més ara ja no
cal que la vegi a la tirànica televisió, l’e-book que m’han
regalat, a contracor…
Tot un món que ens envolta, que ens acosta, que ens fa
homogenis, massa semblants fins i tot els uns als altres,
però que ens allunya alhora, perquè ens aïlla, ens separa, doncs ens permet comunicar-nos, estar connectats, sí, però, contradictòriament, a distància, massa
a distància! De manera que fins i tot, de vegades, ens
empeny a dir, a escriure, frases que mai no ens haguéssim dit “tête à tête” i que d’aquesta manera, emparats
en l’espai que ens protegeix som capaços de deixar-les
anar tal com raja.
Curiosament aquesta necessitat de comunicar-nos és
viva, existeix i existirà, doncs l’home, i la dona, és clar,
com deia Aristòtil és un ésser social i com a tal té, tenim,
aquest imperatiu categòric que ens defineix com a éssers racionals, perquè qui no té la necessitat imperiosa
d’enviar un whatsapp en un moment donat per a fer
partícip el teu amic, o no tan amic, d’allò que acabes de
presenciar, de llegir, de sentir?...
La nostra adaptació als temps que vivim és extraordinària, hem estat capaços de fer ús de les noves tecnologies i d’acostar-les tant com ens és possible al tarannà
de cadascun de nosaltres, ens estem reinventant dia
rere dia, no deixem de sorprendre’ns de la capacitat
extraordinària que tenim per fer-nos amb allò més nou.
Però potser ens hem d’aturar davant l’abisme i pensar,
tot mirant de cua d’ull endarrere, per poder fer un acte
intern de reflexió que ens permeti trobar-nos, tornar a
obrir el nostre món, evitar fer-lo petit, no reduir-lo ni
tancar-lo.
En aquest punt no puc evitar la nostàlgia de pensar en
la textura dels meus llibres, en la il·lusió d’aquell Maria
Moliner que em van regalar quan tot just començava
la universitat, en les olors dels meus llapis, en el guix
que continuo fent servir a diari... i no em sembla estranya aquesta combinació, no, no ho és, és perfectament
compaginable aquest món paral·lel que ens envaeix i
que sovint ens subjuga amb aquest fet habitual que
ens permet tenir a prop objectes que no hem de perdre,
que no hem de deixar morir en l’oblit, malgrat que alguns ja els vegin agonitzant.
Helena Niubò Bonsom
Cap del departament de llengües
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ALUMNES DELEGATS CURS 13/14
1r ESO-A
1r ESO-B
1r ESO-C
2n ESO-A
2n ESO-B
2n ESO-C
3r ESO-A
3r ESO-B
3r ESO-C
4t ESO-A
4t ESO-B
4t ESO-C
1r BAT-A
1r BAT-B
2n BAT-A
2n BAT-B
2n BAT-C

Delegada: Mireia Cruces
Delegada: Mar Calvo
Delegada: Sara Mata
Delegat: Gerard Fuster
Delegada: Anna Brantuas
Delegada: Ivet Soriano
Delegada: Clàudia Beltran
Delegada: Maria Mestres
Delegat: Oriol Romagosa
Delegada: Magda Escorsa
Delegada: Laia Sueiro
Delegat: Pol González
Delegada: Mireia Mauricio
Delegada: Irina Torra
Delegat: Max Arana
Delegat: Eloi Gutiérrez
Delegat: Roger Ortoll

Sotsdelegada: Mar Raventós
Sotsdelegada: Mar Torrens
Sotsdelegat: Jordi Monés
Sotsdelegada: Aida Papiol
Sotsdelegats: Jan Esplugas/Mateu Llasat
Sotsdelegada: Clàudia Hernández
Sotsdelegat: Sergi Olivé
Sotsdelegat: Tomàs Teruel
Sotsdelegada: Gina Fernández
Sotsdelegada: Mariona Lara
Sotsdelegat: Sergio Caldas
Sotsdelegada: Valèria Caldas
Sotsdelegat: Marc Griffin
Sotsdelegada: Ariadna Lou
Sotsdelegada: Anna Vinyals
Sotsdelegat: Adrià Catalan
Sotsdelegat: Oriol Quintana

PARES DELEGATS CURS 13/14
EDUCACIÓ INFANTIL
CARGOLS-A: OSUNA-MARQUÈS *
CARGOLS-B: MARTÍ-BERÉ *
BAMBIS-A: VIVES-PIERA
BAMBIS-B: BENEDICTO-SÁNCHEZ
ESQUIROLS-A: SÀBAT-CARNÉ *
ESQUIROLS-B: SERRA-FAINÉ *
ELEFANTS-A: MARTÍNEZ-CAMPOS
ELEFANTS-B: CRESPO-FERRER
PRIMÀRIA
1r-A: MORENO-TORRENS*
1r-B: ABAD-COSTA *
1r-C: OLIVELLA-RAVENTÓS *
2n-A: SÀBAT-CARNÉ
2n-B: ROCA-CARRIÓN
2n-C: SOLÀ-PACHECO

3r-A: NOLLA-VIDAL
3r-B: SARDÀ-BATET *
3r-C: MARTÍ-COLET *
4t-A: MARTÍNEZ-BARRIO
4t-B: VIDIELLA-PLAZAS
4t-C: MARTOS-SALVANY *
5è-A: SARDÀ-BATET*
5è-B: GUARRO-PELEGRINA *
5è-C: MIGUEL-BÁRCENA
6è-A: GONZÁLEZ-DOVAL
6è-B: SEBASTIÀ-MORÓN
6è-C: FABREGAT-FERNÁNDEZ
ESO-BATXILLERAT
1r ESO-A: CANO-RUIZ *
1r ESO-B: CALVO-NOVALBOS *
1r ESO-C: REQUENA-NUREÑA *

2n ESO-A: GAVALDÀ-VILOMARA *
2n ESO-B: ESPLUGAS-AMORÓS
2n ESO-C: FARRÉ-FERNÁNDEZ *
3r ESO-A: GOMIS-BENJUMEA
3r ESO-B: MÉNDEZ-CAÑADA *
3r ESO-C: FARRÉ-SÁNCHEZ *
4t ESO-A: CASANOVAS-PATO
4t ESO-B: COSTA-RIBAS
4t ESO-C: CASAS-PUJOL
1r BAT-A: DAGÀ-CORBELLA *
1r BAT-B: VENTURA-MARÍ *
2n BAT-A: SOLÀ-GIL
2n BAT -B: SÁNCHEZ-URPÍ
2n BAT-C: CASTELLVÍ-FERNÁNDEZ
* Elegits el Curs 2013-2014
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LA CASTANYADA
Cicle inicial
El dia abans de què la Senyora Castanyera visités l’escola, els alumnes de Cicle inicial van dedicar un matí a fer panellets la mar de bons amb l’ajuda de familiars. L’endemà, va venir la castanyera Núria des del Montseny i va obsequiar
als alumnes de 2n amb un llibre i a tots, amb castanyes ben calentes i panellets que es menjaren al pati del col·legi.

Cicle mitjà
Els alumnes de Cicle mitjà enguany han celebrat el dia de la Castanyada fent una gimcana al Parc de la Bòvila. Prèviament, els mateixos alumnes van pensar i organitzar les 12 proves totes elles amb un mateix fil conductor: la castanya.

Cicle superior
Per la Castanyada, els alumnes de 5è i 6è varen fer un berenar a la plaça Lluís Companys (Gat Cendrer) amb els productes
típics de la tardor: panellets, coques, castanyes, moniatos, pa de pessic. Van parar les taules a terra amb unes estovalles
que ells mateixos havien dissenyat per a l’ocasió.
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ENGLISH PAGES
arround the world
Vienna,, by Carla Miralles (1r d’ES0)
I’m going to tell you a trip that I have done. This trip on plane lasted 3 hours and I went to Vienna, it was amazing.
I went to Vienna with my parents, my uncle and aunt and my grandmother. We all think that Vienna was a city
with a lot of history and really there were many things to visit and we all liked them. When we hear the word
“museum”, we always think about something boring, but the museums of Vienna were very funny, there you can play activities,
see the things more closely, …, the museums were magic. Next, there were unique
places, for example the Mozart’s home. And above all, what I also loved was
to see the palaces, with the prepared big tables and dinner rooms, elegant
bedrooms, the empress handsome dresses. You can feel like a guest of the
emperors that lived in that palace and you get lost inside the secret passages
and secret rooms placed in those big palaces. Empress Sissy Palace was my
favourite, because there were big gardens and big rooms with a lot of decorations. Another curiosity of Vienna is that there exists a very famous where
they prepare a very delicious chocolate cake called Sacher, well known around
the world. I really liked it because it was very tasty. We really enjoyed the trip,
and we won’t doubt to Viena once again.

Travel to New York City,
by Joan Ferrando (2n d’ES0)
This summer I had the opportunity to go to New York. During all my life I
had wanted to go there, and this year it became real.
We went to the airport very early, because we wanted to arrive there in the
afternoon. In the plane we stayed there for eight hours, and then we arrived
at an airport called La Guardia.
First, we took a car to go to our hotel which was at Times Square, the famous big square where there are a lot of screens with advertisements and more.
The first day we stayed around there and then we went to the hotel.
The second day, we went to take the “New York pass”, which is a card which allows you to visit
a lot of things in the city, then we went to the bull, which is in Wall Street, and the Statue of
Liberty with a ferry.
The next day we went to the Intrepid museum. It's a museum of a navy ships, jets, a submarine
and a space Shuttle. In the afternoon, we went to Central park Zoo, which is famous because of
the films of Madagascar. After that, we went to the top of the Empire State Building.
The third day we went to a shopping centre called Rockefeller center. There every year the
people put the famous Christmas tree. Then we went to the New York Public Library. It is one
of the most important libraries of the world, and it has a lot of books and a lot of rooms to study,
read... And the Grand Central Terminal which has been used for 100 years. In the afternoon we
went to see Wall Street, where there is the Dow Jones and the Ground Zero with the Memorial
of the Twin towers.
The next day we went to see the American Museum of Natural History, and then the Brooklyn
bridge which you can walk ahead from Manhattan to Brooklyn or the reverse.
At the sixth day we went to see baseball at the Yankee Stadium ( NY Yankees ), in my opinion
it's really boring.
The following day we went to Flatiron Building, and then we stayed at Central Park seeing the
lakes and the people doing picnics.
The last day in the morning we went to Nike store and Apple store, (a curious fact is that in the
end of the stay, I counted a lot of limousines in 8 days !!!, here there aren't many limousines.)
and then we went to the airport called J.F.K (in memorial of the president of the E.U.A John
Fitzgerald Kennedy who was killed). It was a fantastic travel!!! I'll never forget it.
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India, by Carlota Sabaté (3r d’ES0)
After a school week, on 20th of September I took a plane to India with my family
for two weeks. Before we left, my parents noticed me many times that it would be
really different from what we're used to see and probably harder. They were certain.
For me India was a completely different world: their knowledge, culture, how they
live, everything.
The streets were full of garbage, traffic and many cows. But there were beautiful
buildings and monuments too.
Although I discovered new feelings inside, maybe about homesickness or strangeness, I had a great time!
The thing that impressed me the most was their religion, Hinduism, the big number of temples and
monuments devoted to gods and the way they pray to them.
I didn't attend some school classes there but I think that India taught me things that probably I could
never have learned at school, and also made me realize about all the things we have and think twice
before taking a decision.

North of Europe,
by Magda Escorsa (4t d’ES0)
This summer I went on a cruise trip all over the Baltic
Ocean. It was the very first time I’ve actually visited
all the north area of Europe and it was astonishingly
awesome. The cruise started in Tallinn, Estonia, where we saw a green and colorful landscape full of little
houses and simple but cozy buildings. Then the cruise
began its way to Saint Petersburg, Russia, where we stayed for a night.
Russia was such a striking country due to its recent exit from communism; it was all about grey, sober
and monotone edifices like museums in the heart of the city, contrasting with the spectacular and
vivid huge palaces where once all the Russian Czars lived. We saw the midnight sun, the sun didn’t set
at all and the sky became orange, pink and violet; an unforgettable experience because here we don’t
have any phenomena like this. After that we moored in Helsinki, Finland. This city definitely surprised
me owing to its friendly and nice citizens and essence; it was not cold or distant at all, it was like the perfect city; green areas, picturesque squares, calm sea, brilliant monuments and variability. Subsequently
the ship arrived in Stockholm, Sweden. It was definitely my favorite, the city that you’d like
to live in and stay for its comfortable and full background, achieved through charming folk,
delightful views with a deep blue sea seen from almost every nook, a dedicated organization of the streets and shops, among millions more. Afterwards it was Berlin’s, Germany
day. The city itself didn’t hit me so hard, it was similar to other European cities I’d visited
before. What really struck was, obviously, the Wall and all that its fall involved, like gaps
between the two halves and its own story. Besides the wall is talentedly decorated by
some artists and it’s amusing to see all the murals that reflect so many thoughts. Finally
the end arrived with Copenhagen, Denmark. What I liked most was the duct that split
the city; its borders were filled with little shops or restaurants in different colored peculiar
houses. The Little Mermaid was cool too, and the city itself surrounded by an appeased
sea. All in all it was a great and diverse summer trip that I frankly recommend.
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CALAIX DE

1r de primària
Aprofitant la visita a les caves Freixenet, els alumnes de Primer de
Primària van donar un tomb per les vinyes del voltant on van poder
observar les diferents parts del cep, també els van explicar com es
treballa a la vinya per collir-ne el seu fruit, el raïm. I fins i tot van
poder tastar-lo.

Càritas
Aquest curs 2013-2014 el Col·legi continua col·laborant amb Càritas Parroquial de Sant Sadurní. Amb la
intenció de despertar consciència solidària al nostre alumnat. Cada setmana una aula de l’escola recull
aliments destinats a ser distribuïts als usuaris del banc d’aliments de Càritas de la nostra vila. Cada dijous és
el mateix alumnat qui ho va a lliurar a Càritas.

2n de primària
A començament de curs i aprofitant que acabaven de celebrar les festes de la Fil·loxera a Sant
Sadurní, els alumnes de segon d’Educació Primària, van anar a visitar la Fassina de Can Guineu. En
aquesta visita els van explicar l’origen d’aquestes
festes i van poder interactuar amb unes tauletes
tàctils i veure en directe els elements que surten
per aquestes festes: els ceps, els set savis... i les
fil·loxeres. Els va agradar molt i tot el que els van
explicar fou molt interessant!!

El divendres 27 de setembre, els alumnes de segon van anar a
fer un dibuix al natural d’una vinya propera a l’escola, aprofitant
que en aquesta època de l’any encara es troben els ceps plens
de pàmpols i amb algun gotim que s’ha salvat de la verema.

Cicle
mitjà
Els nens i les nenes de tercer
i quart, després d’haver celebrat les festes de la fil.loxera,
i d’haver visualitzat diferents
documentals i imatges, van fer
la seva pròpia fil.loxera amb
pintura i pinzell. Com podeu
comprovar son uns grans artistes!!! VISCA LA FIL.LOXERA!!!

4t de primària
Amb motiu del tema de l’aparell respiratori, els alumnes de 4t de Primària van fer un taller amb uns pulmons
de xai. Per altra banda, un altre dia varen fer una classe pràctica sobre els sentits, aquesta última amb la collaboració de l’Eva Plazas i la Glòria Colell.

6

5è de primària
Els nens i nenes de cinquè han estat treballant els éssers vius a l’àrea de
medi Natural. Aprofitant els coneixements teòrics van anar al laboratori
per poder experimentar alguns continguts que havien après.
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1r d’ESO
Aquest primer trimestre, dins de l’assignatura de tecnologia, els alumnes de 1r d’ESO han
estat elaborant un rellotge al taller.

6è de primària

2n d’ESO

Els nens i nenes de 6è han fet un taller sobre els planetes per complementar el tema de l’Univers treballat a classe.

Els alumnes de 2n d’ESO realitzaren el projecte
“Je suis comme ça” per a treballar les descripcions
en la matèria de llengua francesa.

4t d’ESO
El dia 16 de desembre, els alumnes de 4t d’ESO van
assistir a la representació de l’obra de teatre “I ARA,
QUÈ?” de la Companyia Teatre en l’Educació. Es
tracta d’una obra pensada explícitament per a nois
i noies de la seva edat i és una reflexió d’opcions personals, tant a nivell social com professional on interactuen actors i espectadors. L’organitza el Servei de
Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní.

2n de batxillerat
Aquest primer trimestre els alumnes de batxillerat que cursen les assignatures de física i química han estat realitzant practiques al laboratori.
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1r de primària

1r de primària
Dia 23 de setembre: Caves Freixenet, Sant Sadurní
Dia 17 d’octubre, Molí Paperer de Capellades

2n de primària
Dia 25 de setembre: Caves Codorniu, Sant Sadurní
Dia 24 d’octubre: Montseny

3r de primària
Dia 8 d’octubre: Montserrat

4t de primària
Dia 25 de novembre: Liceu, Barcelona

5è de primària
Dia 28 de novembre: Cim d’àligues

2n de primària

2n de primària

4t de primària

3r de primària
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5è de primària
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6è de primària

6è de primària
Dia 13 de novembre: Cardona

1r d’ESO

Dia 3 de desembre: Teatre-Muse
u Dalí de Figueres, Girona

3r d’ESO

Dia 6 de novembre: Tibidabo,

Barcelona

4t d’ESO

Dia 4 de novembre: Vic

1r de Batxillerat
Dia 27 de novembre: Girona

3r d’ESO

1r d’ESO

2n de Batxillerat
Dia 12 de desembre: Sant Ben

et de Bages

4t d’ESO
1r Batxillerat

2n Batxillerat
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ELS MÉS PETITS DE LA CASA
els Cargols (P-2)
Els Cargols han
celebrat la festa
de la Fil·loxera a
l’aula compartint
una fil·loxera de
xocolata i gaudint
del bon gust que
deixa aquesta
exquisidesa.

Els més petits
de l’escola han
realitzat tots
junts un mural
amb els colors
de la tardor.
Els va quedar
magnífic!

els Bambis (P-3)

Els Bambis han fet una visita a Cal Simón i han gaudit junts de totes les experiències que
aporta l’Espai Xocolata.

els Esquirols (P-4)

Els Bambis, dins de l’àrea d’Anglès, han realitzat diferents activitats per
treballar la festa de Halloween, una de les més populars a la tardor. Una
de les activitats fou l’elaboració d’una màscara “pumpkin mask”. El resultat va ser terrorífic!

Els Esquirols han realitzat diferents activitats a l’aula a
nivell individual o en grup per treballar la Castanyada.
Aquesta festa tan popular l’han celebrat a l’escola fent
danses i menjant unes castanyes ben calentones que la
Marieta Castanyera els va portar de la muntanya.

Els Esquirols han sortit de l’escola per fer una passejada per la vinya
i poder fer una observació directa dels diferents elements naturals
que allà podem trobar.

els Elefants (P-5)
Donat que s’acostava
el Nadal, els Elefants
varen sortir a fer una
passejada pel poble
i poder així observar
els aparadors i
la il·luminació
nadalenca.
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En aquest primer trimestre, els Elefants varen fer most a l’aula i varen poder experimentar amb les seves pròpies mans l’elaboració de l’apreciat líquid. Va estar
molt enriquidor i divertit alhora!
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Setmana
DE LA

CIÈNCIA

Els alumnes de 2n de Batxillerat assistiren a la xerrada “Bona química: de l’origen dels aliments a la recerca biomèdica”. A càrrec del Dr. Jordi Teixidor (Doctor enginyer químic, del
Departament de Química orgànica de l’IQS)

Xerrada sobre el projecte universitari “Trencalòs Team”, a càrrec de l’Adrià Segarra (exalumne i estudiant d’enginyeria aeronàutica) pels alumnes de 1r de Batxillerat.
El dijous 21 de novembre va tenir lloc a la sala d’actes la presentació del llibre “L’eco del
temps” de Joan Maria Arenas Prat, exalumne del Col·legi.

Una altra de les activitats de la setmana de la ciència fou la projecció d’una pel·lícula relacionada amb un tema científic.

G U A N YA D O R S D E L C O N C U R S
1r d’ESO: 1r premi: Sílvia Mestre i Clàudia Labrador. 2n premi: Laia Bel, Núria Cano,
Mireia Cruces i Núria Tobella. 3r premi: Alícia Beck, Carla Bermejo, Mar Calvo, Marta Julià
i Laia Romeu. 2n d’ESO: 1r premi: Roger Albaigés, Sílvia Valls i Anna Verge. 2n premi:
Aina Domingo i Maria Garcia. 3r premi: Laia Mariné, Aida Papiol, Marta Sàbat i Clàudia Hernàndez. 3r d’ESO: 1r premi: Maria Mestres i Sandra González (Aigua que no mulla). 2n
premi: Joana Pintado (H2O cos humà). 3r premi: Maria Mestres i Paula Casado (H2O en
dóna vida). 4t d’ESO: 1r premi: Mariona Lara i Anna Felipe (La tensió de l’aigua). 2n premi: Mercè Casas i Sara Sàbat (L’aigua, futur combustible?). 3r premi: Natàlia Notó i Carmen
Espejo (Guèiser). 1r BAT: 1r premi: Núria Rosell i Laia Camps (Sulfats a l’aigua). 2n premi:
Anna Rosell i Mireia Mauricio (L’aigua i la dieta). 3r premi: Irina Torra i Judit Alcoverro (Les
nostres comoditats). 2n BAT: 1r pemi: Helena Andreu i Rosana Donadios (E. Mareomotriu).
2n premi: Pere Canals i Arnau Rosell (Grafè). 3r premi: Òscar Traver (L’aigua és vida).
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FIRA D E NADAL
El passat dissabte 14 de desembre al pati d’Educació Primària s’hi van representar escenes del pessebre i actuacions musicals dels nens i nenes d’Educació Primària, i s’hi van fer parades de productes artesans nadalencs i
un punt de recollida d’aliments donats per les persones que van assistir a la fira, destinats al barri del Raval de
Barcelona. Al vestíbul d’educació Infantil hi va haver una exposició nadalenca anomenada “Barrufa, és Nadal!”.

En total es van recaptar: 3.758,60 € als quals s’han d’afegir 178 Euros
que es van recaptar a Batxillerat.
Moltes gràcies a tots!

EL NADAL
AL COL.LEGI
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Cicle mitjà

1r i 2n d’ESO

Batxillerat

Cicle superior

Cicle superior

ELS BOOKTRAILERS I EL PARE NOËL AMB ELS SEUS RENS,
PROTAGONISTES DE LA CELEBRACIÓ DEL NADAL A 3r I 4t D’ESO
Aquest Nadal, la secció de 3r i 4t
d’ESO va estrenar concurs. Els
alumnes havien de gravar una petita filmació sobre un llibre de lectura
i amb les imatges i frases inserides,
exposar l’argument de l’obra de
forma atractiva.
Tant la participació com la qualitat
van ser excel·lents.
El dia 20 de desembre a la tarda, els alumnes d’aquests cursos van celebrar el Nadal a la sala d’actes veient els booktrailers.
Un cop projectades totes les participacions i després de donar els premis als guanyadors, dos professors representants van demanar col·laboració a l’alumnat per poder ajudar una persona
que justament aquells dies de Nadal havia perdut uns éssers molt entranyables per ell. La persona en qüestió va resultar ser el Pare Noël que havia perdut uns rens.
El factor sorpresa i el bon humor dels artistes van convertir la tarda en una festa molt entranyable i summament divertida.
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LOBA, Verónica
Murguía
LOBA és un llibre ambientat en l’època medieval. En ell, destaquen tres històries: la d'una
princesa rebutjada pel seu pare, la d'una noia
que creu en les històries màgiques de la seva
àvia i la d'un jove mag que fa una tonteria per
orgull. És un llibre amb una trama que t’enganxa a llegir i també et fa reflexionar, pensar, i posar-te en
tot moment en el lloc dels
personatges.
Clàudia Blasco, 1r d’ESO

CANÇONS PER A LA PAULA,
Blue Jeans
El llibre tracta de dos joves que s’enamoren
per internet. En aquest context, narra les històries de la parella i dels seus companys. Crec
que és una història amb la que us sentireu
identificats ja que està relacionada amb els
primers amors i desamors, al costat de mentides, traïcions i altres coses que ens podrien
passar en el dia a dia.

Clàudia Hernàndez,
2n d’ESO

Viu amb Samantha Kingston l’últim dia de la
seva vida. En què pensaries? Descobreix el veritable significat de l’amistat, l’amor, el destí i
la mort amb aquesta novel·la!

Clàudia Casanovas,
4t ESO

COMO AGUA PARA
CHOCOLATE,
Laura Esquivel
Novel·la curta recomanada als amants de la
lectura perquè sedueix i atrapa. Fàcil de llegir
i original ja que combina l’elaboració de receptes culinàries amb la vida i els sentiments dels
personatges. Escrita per una autora mexicana,
es pot emmarcar en el denominat realisme màgic.
Mireia Mauricio,
1r de Batxillerat

ELS JOCS DE
LA FAM,
Susanne Collins

TOTES LES COSES
QUE NO ENS VAM
DIR, Marc Levy

Llibre amb una gran dosi d’acció que manté el
lector en tensió des de la primera pàgina. Molt
recomanable pels amants de les aventures i de
la ciència ficció.

Una lectura deliciosa i lleugera que et convida a reflexionar sobre tot el que no diem a les
nostres vides i sobre les segones oportunitats.
Molt recomanable!

Javier Méndez,
3r d’ESO
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SI NO EM
DESPERTO,
Lauren Oliver

Gina Susanna,
2n de Batxillerat
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MANEL RAMON ES JUBILA
El professor Manel Ramon va començar a treballar al Col·legi l’any 1989. El passat 21 de desembre, 24 anys després, celebrava amb els companys la seva jubilació. És i
ha estat un gran professional, excel·lent company i artista. Li desitgem el millor en aquesta nova etapa. Enhorabona!

EN RECORD D’ORIOL MARTÍ COSTA
L’Oriol Martí i Costa, nascut el dia 1 de març de 1979, va perdre la vida en un desgraciat accident laboral el dia 3 d’agost de 2013. L’Oriol, a l’igual que la
seva germana Montserrat i la seva dona, Maria Ferret, era exalumne del Col·legi. Va finalitzar els estudis de Tècnic Electricista l’any 1997, estava casat
i tenia dues filles. La Direcció, el Claustre i l’Administració del Col·legi Sant Josep senten molt íntimament aquesta pèrdua i expressen el seu més sentit
condol a la seva família i amics.

LA MISSIÓ DEL
COL·LEGI SANT JOSEP
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a tothom que faci l’opció pel nostre
estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura del
nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats
formatives i culturals que complementin la seva formació integral.

Els alumnes Adrià Rossich,
Maria Esteve, Verònica Garcia,
Carles Liñan, Marina del Valle
i Daniel Rubiano, han collaborat en l’edició d’aquesta
revista, concretament en els
apartats de Nadal i La setmana de la ciència.
En els passats campionats de Catalunya infantil i júnior de natació,
celebrats els dies 20, 21, 22 i 23 de
desembre a Sabadell, el nadador
Òscar Traver, de 17 anys, va obtenir
la medalla de plata a la prova dels
100 metres papallona, obtenint la
classificació en la prova per als pròxims campionats estatals. També
va aconseguir la medalla de bronze
a la prova de 200 metres papallona. Moltes felicitats, Òscar!

L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home,
de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud de
servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil
que creu en una educació transformadora de la societat i que fa
dels alumnes agents compromesos en un món més just i fratern.

Direcció Joan Cañís
Informàtica Jordi Font
Redacció
Joan Cañís, Gemma Martín
i María Hellín
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