
1

C O L · L E G I  S A N T  J O S E PB U T L L E T Í  I N F O R M A T I U S A N T  S A d U R N Í  d ’A N O I A

M a i g  2 0 1 4  ·  N ú m .  6 5w w w . s t j o s e p . c o m

l l i   a m s



EDITORIAL

L’experiència d’acollir un jove estranger a casa resulta 
atractiva però alhora inquietant. No saber com serà 
el seu caràcter, pensar que la seva adaptació pot re-
sultar difícil, desconèixer què menja o quins costums 
tenen a casa seva... són incògnites que fan que tots 
els membres de les famílies acollidores estiguem una 
mica neguitosos.

Abans que arribessin en Nicolas i en Richard, a les 
nostres cases teníem un sac de preguntes esperant 
resposta: Com serien físicament? Es trobarien a gust 
amb nosaltres? Podríem compartir jocs i debats? I 
els caps de setmana? Se’ns faria pesat? Els agradarà 
l’habitació que els hem preparat?  Portaran molt 
d’equipatge?

De moment sabíem el nom, l’edat, la procedència 
i poca cosa més. Però el dia que els vam conèixer ja 
vam intuir que els tres mesos que tindríem aquests 

nois a casa serien enriquidors.  I així va ser!

Ara que ja han canviat de residència, els enyorem. 
Amb ells hem compartit taula, sofà, cotxe, xerrades, 
jocs, caps de setmana de viatge, excursions i fins i tot 
el dia del seu aniversari. Hem programat les setmanes 
repartint tasques de la casa, hores de conversa i el que 
pogués anar sorgint.

En principi, eren dos joves anglesos amb qui apren-
dríem i practicaríem la seva llengua; però realment 
ha estat molt més que això: des de veure Barcelona 
o Montserrat amb els seus ulls, fins a participar de 
la família amb avis i altres parents... Hem fet de tot i 
n’estem molt contents. L’experiència la podríem defi-
nir com a enriquidora, especial i genial. Nosaltres vam 
intentar entendre’ls i abocar-nos a ells perquè sabem 
que no és fàcil estar tant temps fora del teu país i 
lluny de la teva família. Vam intentar que se sentissin 
a gust, per si de cas...  però ens ho van posar molt fàcil.

Les dues famílies coincidim en dir que tots dos nois 
venien predisposats a ajudar, compartir i aprendre, i 
han acabat fent-se estimar. Són “com un cosí entra-
nyable”. De fet, és una experiència que tornaríem a 
repetir i que recomanem.

Aprofitem aquesta editorial per agrair-los la seva 
companyia i bonhomia.

Thank you to both of you!

Família Vidiella Plazas  
i Família Rosal Font

Portada realitzada Per:
 Albert Baito (2n d’ESO C)
Marc Esteve (2n d’ESO C)

i Marc Torelló (2n d’ESO C) 

Amb el joc “Minecraft”
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CarnavaL
Cicle inicial

Cicle superior

Cicle mitjà

Els nens i nenes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà per 
a preparar el Carnaval, primer, varen fer unes 
màscares. Després, en arribar el dijous gras, van 
berenar el tradicional entrepà de truita o de bo-
tifarra d’ou. Finalment, el dia 28 de març, per la 
tarda amb disfresses i les cares pintades plenes 
de colors, van celebrar el Carnaval. Els més grans 
de Primària varen celebrar el Carnaval a la sala 
d’actes del Col·legi amb música i coreografies. 
Tots van passar una tarda meravellosa.

Pàgina realitzada Per: 
Jordi Lara (2n d’ESO C) i 

Guillem Farré (2n d’ESO C)
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ELs més petits  dE la casaels Cargols (P-2)

els Bambis (P-3)

El divendres 31 de gener, els Cargols varen realit-
zar una activitat de manipulació fent pasta de sal.

Els Cargols realitzaren la Festa del  Color Vermell el dimarts 21 de gener, 
amb una cinta al cap i la cara pintada, van cantar la cançó del color 
VERMELL. També els va visitar per sorpresa la “Pilarín vermellín” i va tenyir 
l’aigua d’una gerra de color VERMELL que es podia beure i tenia gust de 
maduixa. Els va agradar molt!!!

Una altra activitat del segon trimestre dels Cargols 
fou anar a la Biblioteca  Municipal. Allà els van 
explicar contes dels  animals de la granja.

Els Bambis anaren a l’Aquarium de Barcelona, 
on feren una immersió al mar mediterrani i 
tropical, i també assistiren a una representació 
teatral titulada “El peix Evarist”.

Els Bambis a principis d’abril també varen anar 
a veure les mones de xocolata que estaven 
exposades a la botiga de la fàbrica de xocolata 
Simón Coll.

Els Bambis han estat treballant el tema dels aliments, 
per això un dia van anar a la cuina de l’escola i, amb 
l’ajut del Carles (cuiner de l’escola) varen fer una coca 
boníssima que es van menjar tots junts a la tarda.
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ELs més petits  dE la casa
els Esquirols (P-4)

els Elefants (P-5)

Aquest segon trimestre els 
Elefants també han fet diferents 
experiments amb l’aire: bufar amb 
canyes, globus, arrossegar objectes 
bufant molt fort...

Dilluns 7 d’abril els Elefants van anar a fer una visita a l’Espai Xocolata 
de la fàbrica de Xocolata Simon Coll. Allí varen poder veure, sentir, 
tastar i olorar, fou tota una experiència sensorial!

El dia 4 d’abril els Esquirols anaren d’excursió a la casa 
de colònies El Pinar de Canyelles, allí els mostraren els 
planetes, el concepte de constel·lació i  el dia i la nit que 
prèviament havien estudiat a classe.

Els Esquirols van sortir a fer una passejada pel poble per poder veure les mones de Pasqua als 
diferents aparadors de les pastisseries de Sant Sadurní.
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ENGLIsH paGes
our own Festa Major
The 3rd ESO bar service
All the students of 3rd of ESO created a bar in the primary playground of the school to raise some money for their 
trip to Cantabria.
In the bar, there was an extensive assortment of sweet and savory food, like cakes, coffee, chips… All the 
spectators that wanted to collaborate could buy whatever they wanted there. 

rePorters: Ana Felipe (4t d’ESO A)
and Mariona Lara (4t d’ESO A)

drawings by 
Anna Torrens (2n d’ESO B)

Exhibitions
Last Sunday 16th March took place the college open house event. All the familiars 
or friends from the pupils of primary, ESO and baccalaureate could enter in to the 
classrooms and see the projects that they made during the year. Also, they could see 
the murals that the students created in the corridors. 

Pre-school education
In infantile school, they made a mural about the vegetables, because the most little children of the house don’t usually eat this type of food. 
The people that had assisted could see a mural created by vegetables like carrots, cabbage, eggplants… made of paper or modeling.
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The show
This year the primary school children prepared a performance called “Visca la festa”, a show that 
commemorated the year 1714, when Catalonia lost the war, but continued to progress. 
So the children took part insome traditional catalan dances and they created some human castles.
Their costumes had plenty of colour and when they came together to dance, all of these colours 
mixed creating a wonderful scene. 
Like in some previous years, in the middle of the show appeared “El Centenari”, the one hundred 
legged insect that is the mascot of the school. 

The mass 
It took place in Sant Sadurní’s church at 10 
o’clock in the morning. The topic of this year 
was “Estima el dret i la justícia.” Everybody 
could go to the mass to enjoy listening to 
songs performed by the students of the 
school and to listen to some fragments of 
books that some pupils read.
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SortideS culturalS

8

l l i    a m s

1r de Primària
Taller de Terrisseria Casa Valldeperas

2n de Primària
 Gran Teatre del Liceu

3r de Primària
Zoo de Barcelona

4t de Primària
 Cosmocaixa

5è de Primària
Tarragona

6è de Primària
 Museu d’Història de Catalunya i Imax

Pàgina realitzada Per 

Clara Susanna (2n d’ESO A)

i Victòria Vidal (2n d’ESO A)

6è de Primària

1r de Primària

2n de Primària

3r de Primària

5è de Primària

4t  de Primària
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1r i 2n d’ESO 
Palau de la Música Catalana i Parc de la Ciutadella

2n d’ESO 
MNAC

3r d’ESO  
Port de Barcelona i centre cultural del Born

4t d’ESO
Saló de l’ensenyament

2n de Batxillerat
UAB 

1r i 2n  d’ESO

2n  d’ESO

3r  d’ESO4t  d’ESO

2n de Batxillerat



Cicle inicial i Cicle Mitjà: balls i cançons 

tradicionals al pati de primària.

3r i 4t d’ESO i Batxillerat: gimcana al pati d’ESO i Batxillerat. 1r i 2n d’ESO: primera edició de Karaoke a la Sala d’Actes. 

Cicle Superior: gimcana al parc de la Bòvila.

dIa dE l'esport
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, juntament amb els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat van participar en la 6a FESTA DE L’ESPORT. Futbol Sala, futbol 7, bàsquet, hoquei, tennis, 
ping-pong, aquagym, hip-hop, spinning, ioga i trekking varen ser les activitats que podien escollir per realitzar en aquesta jornada esportiva. L’escola organitza aquesta festa 
amb l’objectiu de fomentar entre els estudiants hàbits saludables i valors com el respecte, la tolerància, la cooperació o el civisme.
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seCCiÓ realitzada Per 
Tatiana Sandoval (2n d’ESO C)
i Clàudia Hernández (2n d’ESO C)FEsTa dE saNt Josep



Cicle Superior: gimcana al parc de la Bòvila.

L’Alba Coma Rosell té 26 anys i és de Geli-
da. És una noia amb Espina Bífida però la 
seva discapacitat no ha sigut un obstacle 
per aconseguir els seus objectius. És un 
exemple de perseverança i de superació. 
És campiona de Catalunya d’esquí adap-
tat, subcampiona d’Espanya d’eslàlom 
i campiona del 12è Trofeu Meganeu 
Gegant entre altres. Té un bloc on ens 
explica totes les seves vivències en el 
món de l’esquí: http://albacomarosell.
blogspot.com.es/ i el seu lema és “Un 
somni, una il·lusió, una realitat”. 

- Quan vas començar a esquiar i què et va motivar? Vaig començar el gener de fa 
3 anys i va ser perquè el meu germà fa snowboard, i vaig anar a veure com era.

- En què consisteix l’esquí adaptat? Quin equipament s’utilitza? És com l’es-
quí normal però amb una cadira que porta un esquí i dos pals anomenats “estabilos” que 
s’utilitzen per obtenir un millor equilibri a la neu.

- A quines pistes es pot practicar esquí adaptat? A qualsevol, pista i amb el se-
guiment d’un monitor. 

- A part de l’esquí, quines altres aficions tens? M’agrada llegir, viatjar, nedar, escoltar 
música, sortir amb els amics, anar al cine...

- Què és el que busques per construir el teu futur? Què busco? Bàsicament, poder 
treballar d’allò què he estudiat, m’encanta estar envoltada de nens i nenes, ensenyar-los tot 
el que pugui de la millor manera possible i alhora, aprendre també d’ells, ja que és realment 
increïble i meravellós tot el que ells et poden arribar a ensenyar i transmetre. 

- Quina carrera has estudiat? Ara fa cinc anys que vaig acabar magisteri de primària i si tot 
va bé, aquest curs acabaré psicopedagogia. A més a més, també tinc pensat cursar un màster quan 
acabi. En tinc dos en ment, però encara estic acabant de decidir quin em pot interessar més. 

- Què és el que més t’agrada d’estar fent les pràctiques a la nostra escola?  
M’agrada el tracte que tinc amb la gent, tant amb els mestres com amb els alumnes. Em sento 
molt a gust i el més important, em sento com una més a l’escola i no com la noia de pràctiques.

- Quins són els teus objectius principals? Ara per ara i tal com està les coses avui dia, trobar 
una escola on treballar de cara al curs vinent i poder gaudir de la meva feina de la mateixa manera 
que gaudeixo fent classes de repàs a les tardes a casa meva, fent de monitora d’esbart a Gelida... Ja 
ho veieu. Els meus objectius són acabar els estudis, tenir l’oportunitat de seguir-me formant i sobre-
tot, estar envoltada de nens i nenes i gaudir de cada un dels moments que et regalen. Evidentment, 
també m’agradaria continuar gaudint de la llibertat i la desconnexió que sento entre les muntanyes 
mentre esquio i les experiències viscudes ja sigui en competició o simplement com a hobby.

ENTrEvIsTa a 
alba coma rosell
“Un somni, una il.lusió, una realitat”

entrevista realitzada Per 
Sílvia Valls (2n d’ESO B)

i Anna Brantuas (2n d’ESO B)
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Com ja ve essent tradicional, els 
alumnes de 4t d'ESO van fer un vi-
atge de fi d’etapa al nord d’Espa-
nya, des del dia 7 fins a l'11 d’abril.
Hi van participar 86 alumnes 
d’aquest nivell i els professors 
acompanyants van ser l'Helena 
Niubò, Anna Borja, Joan Grases i Pol 
Valldeperas.
Es van poder fer totes les visites i 
activitats programades i la valoració general del viatge va ser molt positiva, 
tant per part dels alumnes com dels professors acompanyants.

vIaTGE a caNtàbria



tallers
Castells  
Des de les tutories s’ha organitzat i facilitat diversos dies 
d’assaigs per possibilitar la participació en la festa major de 
portes obertes i en el concurs convocat en el marc de les 
Fires de Maig de Vilafranca.

Aquest taller de castells pretén estimular el coneixement de 
les nostres tradicions i iniciar-los en aquesta tècnica.

Va ser organitzat pels Castellers de Vilafranca amb la col-
laboració del professor d’Educació Física de l’escola i amb la 
coordinació dels tutors corresponents.

Plàstica  
El passat divendres 24 i 31 de gener els alumnes de ci-
cle inicial vam realitzar els tallers de plàstica. Gràcies 
a la col·laboració de pares i mares voluntaris que van 
venir a donar-nos un cop de mà, vam poder fer tres 
tallers aplicant diferents tècniques plàstiques: Cosir, 
paper mâché i fang. Els alumnes ens ho vam passar 
d’allò més bé fent el taller que ens havia tocat! 

Alimentació  
El passat 12 de febrer va venir a escola en Jaume Marcé a 
fer-nos una xerrada-taller a les classes de cinquè.  “Alimen-
tació saludable” forma part de les activitats que ofereix la 
Diputació de Barcelona a les escoles dels municipis barcelo-
nins per ajudar-los a treballar en l’àmbit de Salut Pública i 
Consum  i promocionar estils de vida saludable.

Alimentació  
El dimecres, 5 de març, els alumnes de 1r d’ESO van 
fer un taller sobre l’alimentació saludable.  L’objec-
tiu d’aquesta activitat era valorar la importància 
d’una bona distribució dels aliments al llarg de tot 
el dia.

Dalí
Els alumnes de sisè hem fet un taller sobre Dalí. Després de 
comentar una mica l’obra i la vida d’aquest gran pintor, els 
alumnes ens vam dividir en grups per fer una mostra de la 
seva obra. Alguns vam fer quadres, d’altres vam fer escul-
tures de diferents motius de la seva pintura, altres vam fer 
retrats del propi Dalí o la seva biografia.

Per Portes Obertes férem una gran exposició dels treballs 
realitzats i el resultat va ser del tot satisfactori.

Volcans
Els dies 23 i 24 de gener els nens i les nenes de sisè vam 
presentar els nostres volcans i vam anar al pati per a fer-
los explotar. Tothom estava molt il·lusionat i a l’expectati-
va de veure què passaria quan reaccionessin el bicarbonat 
amb el vinagre. El resultat de l’explosió al pati va ser fan-
tàstic i vam poder observar cada volcà amb detall i com 
els companys el preparaven per al moment important.

Tabac
Els dies 18 i 20 de febrer els alumnes de 2n d’ESO van realit-
zar un taller/exposició: El tabac al descobert. L’objectiu era  
evitar, o si més no, retardar, de manera conscient, l’experi-
mentació amb el tabac. La valoració per part dels alumnes 
va ser molt positiva, tant per la transmissió d’informació 
per part de l’especialista, com pel material de suport que 
complementava les explicacions. 
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Batxillerat 
16 de gener:  Universitat Pompeu Fabra.

6 febrer: Xerrada informativa sobre Pennsilvània. 

 4 de març:  Orientació universitària a càrrec  

del Dr. Jordi Teixidor.

4t d’ESO
 13 de març: Maria Mercè Roca, 

el monestir proscrit.

6è de Primària
4 i 11 de febrer: Visió i aprenentatge a càrrec  

de Montserrat Jansana.

5è de Primària
21 de gener: Eulàlia Canal autora del llibre  

Un petó de mandarina.

4t de Primària
31 de març: escriptora Anna Tortajada. 

3r de Primària
21 de gener: Eulàlia Canal autora del llibre  

el Cargol Fabufantàstic.
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Batxillerat 
16 de gener:  Universitat Pompeu Fabra.

6 febrer: Xerrada informativa sobre Pennsilvània. 

 4 de març:  Orientació universitària a càrrec  

del Dr. Jordi Teixidor.

4t d’ESO
 13 de març: Maria Mercè Roca, 

el monestir proscrit.

6è de Primària
4 i 11 de febrer: Visió i aprenentatge a càrrec  

de Montserrat Jansana.

5è de Primària
21 de gener: Eulàlia Canal autora del llibre  

Un petó de mandarina.

4t de Primària
31 de març: escriptora Anna Tortajada. 

3r de Primària
21 de gener: Eulàlia Canal autora del llibre  

el Cargol Fabufantàstic.

Xerrades i conferÈncies
Xerrades  

Mossos d’Esquadra
4t Primària. 14, 15, 16 de gener:  

“Petita història dels Mossos”.

6è Primària. 14, 15, 16 de gener:  
“Internet segura”.

2n d’ESO. 23 i 24 de gener:  
“Internet segura”.

3r d’ESO. 23 i 24 de gener:  
“Drogues i lleis”.

1r de Batxillerat. 28 de gener:  
“Situacions de risc per a joves”.

2n de Batxillerat. 29, 30 i 31 de gener:  
“Mobilitat segura”.

Batxillerat

Batxillerat

3r de Primària

6è de Primària

4t de Primària
Maria Mercè Roca



el niño Con el Pijama 
de rayas, 
John Boyne
El niño con el pijama de rayas es uno de los 
mejores libros que he leído y que más me 
ha gustado. Creo que es un libro que hace 
reflexionar a sus lectores y nos recuerda 
que no debemos olvidar una etapa de la 

historia tan oscura e injus-
tificada como fue la Ale-
mania nazi de Hitler.
Iván Maneja Sánchez, 
3r d’ESO

bajo la misma estrella,
John Green
“Bajo la misma estrella” es un libro realmente 
inspirador, donde los protagonistas te dan una 
gran lección de humildad y de vida, básicamen-
te te muestran una forma diferente de vivirla, 
cómo dos protagonistas que han sufrido un 
cáncer o lo están sufriendo pueden llegar a 
hacer cosas maravillosas para el mundo y para 
ellos mismos. Como todos somos infinitos, más 

pequeños o más largos, más 
duraderos o eternos, pero 
todos infinitos. 
Júlia Gumà Martí
4t d’ESO

mi teorÍa de todo, 
J.J. Jonhson
La Sarah ha presenciat la mort de la seva 
millor amiga. Els altres pensen que ho ha 
superat, però la seva teoria és molt dife-
rent, i sovint li surt la “neurona borde”. 
Encara que pugui semblar trist, la perso-
nalitat de la protagonista és explosiva. La 
manera en què es desencadena la trama és 

sorprenent i t’intriga fins 
al final.

Anna Verge, 
2n d’ESO

la CúPUla, 
Stephen King
En aquest llibre, s’explica com un dia una 
barrera invisible deixa aïllat un poble sen-
se que ningú en pugui sortir. Mentre al 
món interior s’intentarà destruir la cúpula, 
en el poble veuran com una sèrie de per-
sones comencen a lluitar pel poder a me-
sura que s’esgoten els recursos. Recomano 

aquest llibre ja que està 
molt ben narrat i és molt 
original. 

David Pelàez,  
1r de Batxillerat

ClàUdia, 
Míriam Dubini
Clàudia és una novel·la que redacta una 
història molt bonica. La protagonista és 
la Clàudia, una noia afeccionada a les bi-
cicletes que s’enamora d’un noi d’allò més 
especial. Aquesta novel·la et portarà pels 
carrers de Roma a través d’una història 
d’amor amb un toc de fantasia.

Mar Raventós, 
1r d’ESO

CÓrrer o morir,  
Kilian Jornet
És un llibre molt recomanable, més enllà 
dels recurrents tòpics, per a qualsevol 
persona independentment si li agrada 
o no l’esport. L’esforç, la constància i la 
passió per córrer han permès a en Kilian 
assolir el primer lloc dels runners a nivell 
mundial. Atreveix-te a descobrir les expe-

riències més íntimes al 
llarg dels anys les quals 
et transportaran arreu 
del món. Llegeix-lo! 
Eloi Gutiérrez, 
2n de Batxillerat 

Pssssst! Recomanem...
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LA MISSIÓ DEL  
COL·LEGI SANT JOSEP
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concer-
tat 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 iden-
titat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les neces-
sitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats 
formatives i culturals que complementin la seva formació integral.

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, fona-
mentat 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.

w w w . s t j o s e p . c o m

LLIURAMENT DE PREMIS DE SANT JORDI 
A LA BIBLIOTECA DE LA VILA, RAMON BOSCH DE NOYA

L’endemà de Sant Jordi, la biblioteca de Sant Sadurní va celebrar un acte entranyable amb la 
finalitat de lliurar els premis del concurs literari de la diada de Sant Jordi.

Enguany els nens i nenes de quart de primària de les escoles de la vila van ser convidats a 
escriure un conte recordant que aquest any, fa 250 anys que Sant Sadurní es va independitzar.

L’acte, al qual van assistir-hi els nens i nenes participants, pares, mares, avis i àvies, la conse-
llera de Cultura i altres personalitats. Va començar amb un espectacle d’Anna Roca “La vida a 
la masia”.

Seguidament es van presentar el jurat i van lliurar els sis primers premis, tres segons premis i 
un tercer premi.

Les  guanyadores del nostre centre van ser: un primer premi a la Berta Rabanales (4t de primà-
ria C) i un altre primer premi a l’Abril Iglesias (4t de primària B).

L’acte va finalitzar amb un berenar per a tots els assistents. Va ser una tarda molt emotiva en la 
qual un munt de nens i nenes de l’escola de Sant Sadurní van ser els protagonistes.

CANTATA
Els alumnes de 6è de d’Educació Primària dels col·legis de la vila van interpretar la can-
tata LIBERECO amb guió i direcció de Xavier Piqué al pavelló d’hoquei del Col·legi Sant 
Josep a les 19h. del dijous 3 d’abril de 2014.

FE D’ERRATES
A l’anterior revista, en la llista d’alumnes delegats hi havia un error 
en el nom de sotsdelegat de primer d’ESO B. Hi constava Mar Tor-
rens enlloc del nom correcte, que és Marc Torrens.
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