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El passat 17 de maig 
els alumnes de 1r de 

Batxillerat van participar 
en cinquè Joverd on hi van 

assistir diferents centres 
de la comarca. Tots ells es 
varen reunir a Cal Figa rot 
(Vilafranca del Penedès) 
on van gaudir d’aquesta 

diada castellera. 

EDITORIAL

Mira’t. Et veus? Ocupes tot el mirall.

El gimnàs se’t fa petit, igual que les aules i el men-
jador.

El temps se t’ha escapat com a sorra fina, marxes.

Des d’aquí he vist petits creuant el pati, esverats, 
amb sabates acabades d’estrenar, i he sentit l’olor 
de llibres nous, i he observat els xiquets que just ar-
ribaven, posant-se de puntetes al taulell per veure 
les bosses que contenien tot allò que els portaria de 
bòlid el curs vinent.

I les files, que tu també vas fer, i les taques de la 
bata, i els colors de la pintura dels divendres a la 
tarda. 

Però aquesta imatge se’n va, i torna la de la veritat, 
la de nois i noies que comenceu la vida adulta i sor-
tiu de les portes que tant de temps us han fet de llar.

I la carpeta viatgera que ara és un cartipàs ple de 
gom a gom, el comptar amb els dits que heu conver-
tit en calculadores d’allò més complexes, heu deixat 
de fer medi per fer biologia, heu canviat les socials 
per la geografia i ara fins i tot escriviu en llatí quan 
abans amb prou feines podíeu amb l’anglès. 

I el cor, compungit, en deixar enrere les gomes, els 
cromos i les baldufes; i substituir-ho per exàmens i 
cafès carregats.

I et veig, i dins dels teus ulls, veig una complicada 
barreja de sensacions: l’emoció, les ganes de volar 
sol i començar nous projectes, però també tristesa, 
per haver de deixar enrere allò que ha estat la teva 
referència durant dotze anys.

L’únic que et queda ara és mirar enrere i agrair tot 
allò profitós que l’Escola t’ha proporcionat, perquè 
desitjo que els records t’acompanyin en aquest llarg 
camí que avui comences. 

Alumnes de 2n de Batxillerat
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ACABANT  
CICLES
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ELS MÉS PETITS DE LA CASA
els Cargols (P-2)

els Bambis (P-3)
els Esquirols (P-4)

els Elefants (P-5)

El divendres dia 30 de maig, els Cargols vàrem 
pintar amb xocolata desfeta. Aquesta pintura 
fa molt bona olor i té molt bon gust. L’hem po-
gut pintar, olorar i tastar. Com podeu observar,  
ha estat una dolça i divertida experiència!

 Esquirols (P-4)UNA FESTA A LA CUINA!!!
El dimecres 28 de maig, els alumnes de P3, Bambis, vàrem anar d’excursió al Caixa 
Fòrum de Barcelona. Allà, vàrem gaudir d’un espectacle innovador i màgic titulat: 
"Una festa a la cuina",  un taller creat per Pep Gol. En aquesta cuina, un amic li  va 
explicar  a un altre com al matí,  a la seva cuina, es va trobar dins l’armari un mini 
pastís d’aniversari amb les espelmes enceses i tot. No sabia d’on havia sortit i, 
per això, els participants a  l’activitat el van ajudar a investigar l’origen d’aquest 
misteri.

El divendres 23 de maig vàrem assistir a una sessió de la Mancomunitat on a través 
d’una història, els Esquirols vam aprendre totes les consignes per fer un bon reci-
clatge. Vàrem seguir les consignes a través d’un conte on la distribució i selecció  
de les escombraries va ser el més important. Finalment, hem fet tots junts una tria 
de diferents elements i els hem classificat als diferents contenidors. Hem après 
moltes coses sobre el reciclatge!

Els Elefants, els més grans del cole petit, hem anat de Colònies a la 
Marinada de Cambrils des del 28 al 30 d'abril. Durant aquests dies, hem 
viscut aventures de pirates, hem conegut a l’Avi Miquel, hem pogut 
observar, olorar i tocar espècies marines i hem fet moltíssimes activitats 
relacionades amb el mar. D’altra banda, hem gaudit tots junts d’estones 
de joc i lleure acompanyats pels monitors i les nostres senyoretes. Segur 
que mai oblidarem les nostres primeres Colònies!
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TALLERS i XERRADES
Autoestima  
El dilluns 28 d’abril els alumnes de 1r d’ESO han partici-
pat en el taller “Redecora la teva autoestima”. Ha estat 
una proposta del Departament d’Igualtat, Mediació, Salut 
i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. 
L’objectiu del taller i d’unes activitats que van treballar des 
de tutoria és aconseguir en l’alumne/a l’autoconfiança i el 
respecte per un mateix i, així, sentir-se bé amb ell i amb 
els altres.

Pere Pons  
El divendres 4 d’abril, els alumnes de 1r d’ESO van rebre la visita de l’escriptor Pere Pons, autor de la novel·la “Crispetes 
per a la Norma Schweizer”, llegida el segon trimestre per aquests alumnes. Els alumnes van poder intervenir preguntant 
dubtes al voltant  de la temàtica de la novel·la. En finalitzar l’acte el Sr. Pere Pons va signar llibres dels alumnes que el 
portaven.  

Mossos d'esquadra  
Els alumnes de segon de Primària vam anar a visitar la comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra de Sant Sadurní. Durant la visita vam poder xerrar amb ells i informar-nos sobre la 
feina d’un Mosso. A més ens van ensenyar les instal·lacions: sala de declaracions, sala 
de reunions, sala d’armes, etc. I ens van tancar a la garjola! Ens ho vam passar pipa!!!!!

Primers auxilis
Els dies 13, 14 i 20 de maig els professors d’Educació Física van organitzar una 
activitat per als alumnes de 4t d’ESO a les instal·lacions de la piscina municipal 
de la vila sobre tècniques de primers auxilis i socorrisme.

Taller de sexualitat
Els dies 28 i 30  del mes d’abril i el 5 de maig es va desenvolupar aquest taller per a alumnes 
de 4t d’ESO sobre temes de sexualitat. Es tracta d’una acció educativa de Sidaestudi, inclosa 
dins del programa “Prevenir x Gaudir” i que organitza el Servei de Joventut de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní.  

Korfball
El passat 28 de maig els alumnes de cinquè de Primària vàrem participar a les 
Jornades de la Igualtat. Amb alumnes d’altres escoles, a la Zona Esportiva de St. 
Sadurní, vam aprendre a jugar a Korfball i vam fer diversos partits entre escoles.
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ENGLISH PAGES
Sant Jordi 2014
Preschool
 The youngest students of preschool enjoyed Sant Jordi at the center of Sant Sadurní by looking at books of 
their age. Their teachers played the story about Sant Jordi and the dragon at their playground. 

REPORTERS:  
Paula Cassadó i Ruth Pino (3rd ESO B

1st and 2nd of Primary
The pupils of 1st and 2nd of Primary picked up their books in the playground that students of 5th 
and 6th grade gave them. Earlier, they had breakfast together with their schoolmates. 
The teachers represented the legend of Sant Jordi dressed up as the characters. 

3th and 4th grade
The 3rd and the 4th grades of Primary celebrated Sant Jordi doing a literary 
contest. They also enjoyed a little concert done by some students who played 
different instruments. Like every year, they did an art activity related to Sant 
Jordi. Jordi. 
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5th and 6th grade 
The oldest students of Primary also did a literary contest and 
 a gymkhana in Parc de la B˜bila. They did different  
activities and had fun. In the morning they ate  
together in their classrooms and they 
sold books to the students of 
1st and 2nd of Primary. 

1st and 2nd of ESO
The classes of 1st and 2nd of ESO had the morning meal together 
and everyone had to bring something to eat. They also visited the 
book shops in the center of the village. They did the literary contest 
and in the afternoon they practiced some sports like football and 
basketball. 

DRAWINGS BY 
Marc Torrens  

(1st ESO B)

1st and 2nd of Batxillerat
 The oldest of the school did the literary contest one day before Sant Jordi and Cesk Freixas per-
formed for them. On the 23rd of April, they went to Barcelona and spent the day there were a lot 
of Catalan people and tourists. 

3rd and 4th of ESO
 
The teenagers of 3rd and 4th of ESO had breakfast together and we sold roses to earn money for the trip to 
Cantabria in 2015. We also had a look at the books in the center of our town. Some students took pictures for the 
photo contest that the school organized. There were three categories and the pictures were to be in the theme of 
Sant Jordi. 
During the afternoon we celebrated the literary contest, and some students of 3rd and 4th of ESO read an actual 
version of the legend of Sant Jordi. 

7

l l i    a m s



Cicle Superior

3r i 4t d'ESO

Batxillerat

1r i 2n d'ESO

ELS  
GUANYADORS 
DELS 
CONCURSOS
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TRES

TRECS

1r d'ESO
2n d'ESO

2n de Batxillerat

3r d'ESO

PREC 4t d’ESO
En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en 
equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de 
descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit 
i acotat, en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. 
Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’au-
tonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també 
de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de 
projectes en comú.
El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden cons-
truir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals 
l’alumnat, en grups reduïts, ha de plantejar una hipòtesi o objectiu, pla-
nificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses 
fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà 
d’un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials 
proposades a l’alumnat poden tenir un caràcter transversal però també 
es poden emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat.
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EN LOS ZAPATOS DE VALERIA, 
Elisabet Benavent
Valeria es una joven escritora de amor. Con 
tan solo 28 años ha escrito un libro que ha 
sido un éxito en librerías, y con el dinero que 
ganó, dejó el trabajo y se centró sólo en es-
cribir. Valeria ya está casada con un hombre 
guapo e interesante y tiene unas amigas 
para nada aburridas. En este viaje en busca 

de la sinceridad hacia uno 
mismo no todo va a ser 
precisamente fácil. 

Laura Blanco, 
3r d’ESO

EN LOS ZAPATOS DE VALERIA, EL CORREDOR DEL LABERINTO, 
James Dashner
Thriller psicológico y de acción y el primero de 
la exitosa trilogía de James Dashner. Imagina 
aparecer en un lugar donde tu vida anterior 
ya no existe. Una de nueva ha iniciado en el 
Área, el centro del laberinto. Recordar, correr y 
sobrevivir será lo único que podrás pensar tan 
solo empezar esta adictiva e increíble historia. 

Jordi Ventura,
4t d’ESO

HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y DEL GATO QUE 
LE ENSEÑÓ A VOLAR
Luis Sepúlveda
En Zorbas és un gat negre que reposa a un 
balcó d’Hamburg quan una gavina ano-
menada Kengah arriba del port asfixiada 
pel petroli i pon un ou abans de morir. En 
Zorbas tindrà la missió de cuidar la cria i 
ensenyar-li a volar. És un relat molt emotiu 

que et captiva del prin-
cipi al final recordant-te 
el valor del respecte i de 
l’amistat.

Sílvia Valls, 
2n d’ESO

LA DANZA DEL CEMENTERIO, 
Douglas Preston
L’assassinat d’un periodista de la ciutat de 
Nova York sembla fàcil de resoldre. Testi-
monis i les càmeres de seguretat demos-
tren que Colin Feaning, un veí, el va matar. 
Però un petit detall complica la investiga-
ció. Colin Feaning havia estat enterrat la 
setmana passada. Una novel·la de misteri 

que no us podeu perdre.

Alba Barrera,  
1r de Batxillerat

MARAVILLOSO 
DESASTRE, 
Jamie McGuire
Jamie McGuire m'ha captivat amb una pre-
ciosa història d’amor i intriga en un mag-
nífic llibre. Animeu-vos i llegiu-lo!

Laura Sabaté, 
1r d’ESO

1984, George Orwell
1984 és una novel·la política de ficció en la 
que es narra una societat futura totalment 
controlada per un estat omnipresent i on 
els individus no disposen de cap tipus de 
llibertat ni tan sols de pensament.
Aquesta obra escrita per Georges Orwell 
l’any 1949 és una de les novel·les més in-
fluents dels segles XX i ha esdevingut un 
clàssic de la literatura universal contem-

porània. 
 

Xavi Sànchez, 
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 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.

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.

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

INFORMACIÓ DEL HF SANT JOSEP SANT SADURNÍ
L'hoquei Sant Josep està culminant un dels mi-
llors anys a nivell esportiu de la secció. La gran 
tasca realitzada pel nostre coordinador, Aleix 
Esteller, està donant els seus fruits. Un cop fi-
nalitzades les lligues de la segona fase, donem 
l’enhorabona als dos equips classificats per a les 
finals dels Campionats de Barcelona, el Preben-
jamí-A i el Benjamí-A.

Per la seva part, els Alevins i Prebenjamins d'In-
iciació, un cop classificats en primera posició de 
les seves lligues, jugaran unes eliminatòries a 
cara o creu per accedir a les finals de Copa Fe-
deració i Barcelona. També cal destacar la labor 
dels equips Prebenjamí-B i Benjamí-B. Tots dos han quedat en uns meritoris tercers i segons llocs de les seves lligues. Aquests dos equips jugaran una lliga de tercera 
fase, fins a final de temporada.

Finalment, cal mencionar també, el nostre equip infantil. Aquest ha quedat en un meritori sisè lloc a la lliga que donava accés al Campionat de Catalunya.

PATINATGE 
Enguany, el Club de Patinatge de l'Escola Sant Josep ha participat en diverses activitats. 
En iniciar el curs, el dia 22 de desembre, varen participar en el Festival de Patinatge que 
organitzava el CPA Vilafranca.

Els dies 9 de febrer i 9 de març varen assistir al Campionat Comarcal de Patinatge Artístic 
Individual dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC). En aquest Campionat, totes 
les patinadores varen obtenir molt bones puntuacions a les actuacions que realitzaren. 
Com a final de curs, el diumenge 22 de juny a les 11 del matí, organitzen un festival propi 
de fi de curs a l'escola! Hi esteu tots convidats! 

FE D’ERRATES
A l’anterior revista, en la secció de xerrades i conferències,  hi havia un error 
en el nom de l’autora del llibre "El monestir proscrit". El nom de l’escriptora és 
Maria Carme Roca Costa.
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(6è de Primària A)



Servei integral de menjadors col·lectius

AGORA Catering, SL
Tel. 93 638 87 03

info@agoracatering.es


