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Per tal de potenciar l�ús de les noves tecnologies al col·legi i integrar-se plenament
en la xarxa, durant el primer trimestre es va demanar a una mostra prou representativa
de famílies i alumnes de l�escola, que emplenessin una enquesta per tal de poder
conèixer amb certa exactitud les seves possibilitats i prioritats a l�hora d�accedir a
INTERNET.

Dels resultats se�n desprèn que en la immensa majoria de llars dels alumnes del
col·legi es disposa d�un ordinador personal amb un processador Pentium II o III, amb
connexió a Internet, mitjançant un mòdem (RTB) o bé mitjançant una línia RDSI, la
qual es fa servir bastant, ja sigui per accedir a continguts de la xarxa o bé al correu
electrònic.

Un cop analitzats aquests resultats, i fent cas del gran nombre de suggeriments
aportats, el Col·legi SANT JOSEP us anuncia amb il·lusió i entusiasme que properament
disposarà d�un portal educatiu, que integrarà un servidor web i un servidor de correu
electrònic. Està previst que les primeres fases quedin ja enllestides abans de finalitzar
aquest curs i la resta de continguts i serveis quedaran activats al llarg del curs vinent.

Un dels objectius d�aquest projecte engrescador, a més de donar un conjunt de
serveis a tots els membres de la comunitat educativa, és permetre, facilitar i potenciar
que els nostres alumnes en finalitzar el seu procés d�aprenentatge en el centre, estiguin
també plenament integrats en el món de les noves tecnologies de la informació.

Aquest portal educatiu www.stjosep.com vol anar més enllà que el simple fet d�oferir
un conjunt d�informacions interessants però estàtiques, i proposa establir un vincle
dinàmic entre el col·legi i els seus membres en el sentit d�oferir un conjunt de serveis
de consulta, d�opinió i de treball: adreces de correu electrònic per a tots els alumnes
i famílies, un fòrum per al debat i l�intercanvi d�idees sobre el món de l�ensenyament
en general, poder tenir accés -restringit- a l�expedient i a l�historial acadèmic dels
fills, i d�altres que de ben segur seran del seu grat, i de gran utilitat.

En el moment que es posi en marxa aquest espai virtual de comunicació i treball, es
farà arribar la informació oportuna per tal de poder accedir a tots els seus serveis,
d�una manera personalitzada. Des del moment de la seva posada en funcionament,
es tracta que entre tots, professorat, alumnat i famílies, des de casa i des del col·legi,
l�anem construint i enriquint amb les nostres aportacions. Serà només d�aquesta
manera que ens el podrem sentir propi, al nostre gust, i dinàmic.

Jordi Font i Cardús
Cap del Departament de Telemàtica

La parròquia de la vila
i Càritas

El dilluns dia 28 de gener, a 2/4 de 10
del matí, mossèn Carles Catasús de la
Parròquia de Sant Sadurní i la Sra.
Priscil·la Muñoz (representant de
Càritas), van venir a recollir els diners que
l�escola havia recaptat durant la festa
nadalenca que se celebrà el dia 21 de
desembre.

 La quantitat total de la recaptació va
ser de 2.506,22•  (417.000 pessetes) que
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des de la Parròquia es repartiran a les
famílies necessitades del poble i a Càritas
com a entitat.

 Al lliurament dels diners hi assistiren
els delegats i sotsdelegats de les classes
d�Educació  Primària i ESO, representant
a tot l�alumnat que contribuí en la
recollida.

              Nerea Pinedo
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Recordant el Nadal
L�entrada d�Educació Infantil va

tenir exposada una cavalcada
especial. Els reis, les carrosses, els
edificis... Tot va estar fet per les
professores d�aquesta secció. Les
cares dels habitants d�aquesta
població imaginària eren les dels
alumnes d�Educació Infantil.

El tió a Educació Infantil i
Primària. Tradicional i encantador.

Els alumnes de 1r de Primària a la
fira de Santa Llúcia de la Sagrada
Família.

El grup de teatre de 6è de Primària
i 1r i 2n d�ESO van representar una
adaptació dels Pastorets de Folch i
Torres al Casal dels Avis de la Vila.
La professora que conduïa aquesta
obra va ser la Núria Plazas.

Enregistrament de la cinta de
cançons que sonava durant la Festa
de Nadal. Cantaven els alumnes de
Primària i dirigien els professors de
música Pep Picas, Meritxell Cuyàs i
Gregori Martínez.

Imatges diferents del dia de la
Celebració de Nadal amb els pares.
Després de la nevada i els diferents
canvis que es varen haver de fer, tant
la FIRA com el Pessebre van sortir
molt bé.

El patge PERCIFAL recollia les
cartes als petits i portava un estol
d�ajudants i animadors. El Pep Picas
(professor de música) va encarregar-
se que tot sortís més que bé.
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El Nadal a ESO i Batxillerat es va celebrar amb molta alegria. Espectacles de tota mena: balls, gimcanes...
van omplir el dia.

Recordant el Nadal

Durant el sopar de Nadal de
tots els que formem part de
l�escola, es va remunerar als
professors Josep Lluís Ber-
múdez i Manoli Ariza perquè
feia 25 anys que treballaven de
mestres al col·legi. En la foto
podem veure�ls acompanyats
del Sr. Ferrer, President de la
Fundació (FCPS).

El concurs literari de Nadal
PREMIS DE NARRATIVA
A EDUCACIÓ INFANTIL

Els alumnes més petits d�aquesta
secció van treballar el Nadal a partir
d�unes imatges. Els nens i nenes de
1r tenien un dibuix nadalenc i
havien d�escriure un lema o frase a
sota. Els de 2n, que ja són més
grandets, escrivien un text més llarg

EL TIÓ (3r A)
Ester Ribas, Enric Noguera, Judit
Bermejo i Eloi Condes

EL GOS MÀGIC (3r B)
Maria Ortiz, Àlex Páez, Sara
Gómez i Eric Soriano

ELS TRES REGALS MÀGICS (3r C)
Pau Garriga, Ariadna Pons, Oriol
Cuscó, Débora García i Jaume
Figueras

EL PLANETA DEL NADAL (4t A)
Anna Sabater, Joan Carbó, Salva
Galimany i David Cardús

EL PLANETA DEL NINOT DE NEU I
ELS DEU REIS (4t B)

Anna Nin, Gemma Palau, Àlex
Massana i David Navío

EL PLANETA DELS DOLÇOS (4t C)
Àlex Armengol, Sergi Canals,
Eduard Domingo i Jaume Colet

al costat del dibuix.
L�exercici va ser un treball de classe

però no se�n va fer cap concurs.

A partir de 3r de Primària, els
alumnes de cadascuna de les classes
de l�escola havien de redactar un
escrit a partir d�un títol i unes pautes
a seguir. Cada curs tenia un tema
diferent i els premis finals varen ser
els següents:
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El concurs literari de Nadal
CONCURS DE 5è i 6è

Els alumnes d�aquests cursos
podien presentar nadales indi-
viduals (tema lliure) o escriure un
conte en grup sota el títol El desè
planeta de la Pau.

Els alumnes guanyadors van ser:
5è A: Cristina García, Irina Pardo,
Edgar Fuster i Meritxell Sánchez.

5è B: Gemma Duran, Laia Pascual,
Elena Ferrer i Nina Egea.

5è C: Estefanía Gómez, Sandra
Rojas, Cristina Claver i Sergi Torrents.

6è A: Núria Robles, Marta Escoté,
Adrià Sabaté i Alexis Vegas.

6è B: Laia Sardà, Neus Bel, Àlex
García i Ruth Ribas.

CONCURS DE
NARRACIONS A ESO

1r ESO A
Títol: Les veus estranyes
Autora: Marta Déu Ros

1r ESO B
Títol: El pessebre en una mà
Autora: Celia Pintado
Finalistes: Anna Gumà Sánchez i
Patrícia Torreño Sánchez

1r ESO C
Títol: El pessebre en una mà
Autora: Anna Viñas Miquel
Finalistes: Alba Torrents de la Peña
i Neus Olivé Mata

2n ESO A
Títol: Un pessebre especial
Autor: Joan Torrents Pallarès
Finalista: Cristina Mallen Meral

2n ESO B
Títol: Un somni diferent
Autora: Elisabet Gago Benedí
Finalista: Helena Quesada Llucià

2n ESO C
Títol: L�hora d�emprendre un nou camí
Autor: Albert Pont Figueras
Finalistes: Rosa M. Giró Bau i Sergi
Robles Luque

3r ESO A
Títol: La mà d�una mare
Autora: Annia Rodríguez Sánchez

3r ESO B
Títol: Mi recuerdo perpetuo
Autora: Nerea Pinedo Painous
Finalista: Tamara Naranjo Pérez

3r ESO C
Títol: Demà
Autora: Emma Espinar Garcia
Finalistes: Elena Gago Benedí i
Aïda Llucià Valldeperas

4t ESO A
Títol: El pessebre en una mà
Autor: Joan M. Amat Rubio
Finalista: Ferran Fillat Gumà

4t ESO B
Títol: Diari d�una periodista
Autora: Mercè Gumà Sánchez
Finalista: Laura Vilomara Vela

4t ESO C
Títol: Panses, figues, nous i olives
Autora: Ada Font Tió
Finalista: Eloi Tres Julià

CONCURS DE DIBUIX
A ESO
1r ESO A: Jan de Keyser
1r ESO B: Marina Agudelo
1r ESO C: Gerard Castellet
2n ESO A: Maria Bermúdez
2n ESO B: Mireia Arnan
2n ESO C: Sergi Robles
3r ESO: (sense concurs)
4t ESO A: Ferran Fillat
4t ESO B: Albert Pintado
4t ESO C: Eloi Tres

BATXILLERAT

POESIA
3r Premi
Anhel de Pau-pseudònim: Anhel.
(Mireia Ribé i Segura, 1r Batx. A)

2n Premi
(desert)

1r Premi
Definició de Nadal-pseudònim:
Thymus Vulgaris. (M. del Mar
Saumell Almirall, 1r Batx. A)

PROSA
2n Premi
Navidades: Liriko. (Jordi Baca Gil,
2n Batx. C)
1r Premi
Paz y Navidad: Kiowa (Sara
Suberviola, 2n Batx. C)

A. Canals i J. Sánchez
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Entrevista amb...

Lluís Canut

Com va aconseguir entrar a TVC?
Més que aconseguir-ho, em van cridar. Ja portava anys a la professió

periodística, havia estat a Ràdio Barcelona, RNE, i portava 4 anys com a
cap d�esports a Catalunya Ràdio. Aleshores el cap d�esports de TV3 era
el Tatxo Benet, que em coneixia perquè havíem treballat junts a EL
PERIÓDICO i em volien perquè s�havia signat un nou contracte de
retransmissions per a partits de bàsquet i aleshores van pensar en mi.

És complexa l�obtenció d�informació?
Bé, és complexa si es vol que sigui �autèntica� i veraç, perquè

malauradament, i més en el periodisme esportiu, que és d�un caire banal
-entre cometes-, moltes vegades es llencen notícies que no tenen ni
veracitat; com per exemple aquest famós �show� que hi ha hagut dels
jugadors del Barça, aquesta �juerga� que no deixa de ser una fàula que
probablement no va existir mai.

 Si davant de fets com aquests un periodista no es pren la molèstia
de contrastar la informació per poder-la verificar, podrien sortir notícies
publicades com que algú ha vist passar un elefant amb potes roses i
volant, no?

Contrastar una notícia és la tasca del periodista.

És veritat que TV3 és la televisió del Barça com diu la gent?
Bé, com que TV3 és la Televisió de Catalunya i el Barça és un dels

grans elements de la societat catalana com Montserrat, que també és
un pal de paller, i com que nosaltres vivim molt de prop la realitat catalana
en la que un dels fenòmens sociològics és el Barça, evidentment el tenim
present constantment; però això no vol dir que treballem o parlem al
dictat del Barcelona. Durant els 20 anys d�història de TV3 hem tingut
molts problemes de relació amb el Barça perquè som el mitjà que es
mira més amb lupa ja que som la seva caixa de ressonància de cara a la
societat catalana.

Què en pensa sobre les seleccions esportives catalanes? Com veu
el panorama de l�esport català respecte al d�Europa?
      Doncs, que haurien d�anar un pas més enllà del que s�està fent fins
ara perquè està quedant reduït a un àmbit més folklòric que efectiu. És
a dir: hi ha una realitat, que és un recolzament cap a les seleccions
catalanes, que més de 500.000 persones hem signat (i jo sóc una d�elles)
i això obliga a què els polítics es mullin de debò i es pronunciïn respecte
a aquest tema. Aquest tema no ha de ser utilitzat com una moneda de
canvi polític, de cara a algunes negociacions que es puguin fer amb
Madrid, sinó que de debò s�han de prendre mesures que vagin més
lluny que un simple partit al cap de l�any al Camp Nou. Cal anar més
enllà i veure si això té una base jurídica i si legalment tenim el dret de
tenir una selecció pròpia (que crec que sí que la tenim) i tirar endavant
perquè amb Madrid com a interlocutor no en traurem res d�aquesta
història. Hem d�anar més enllà, als tribunals internacionals si convé, i
observant altres casos, veure què podem aconseguir.

La paraula �L�Entorn� què li suggereix?
Bé, la paraula Entorn és una paraula que, com sap la gent, la va

utilitzar Cruiff, que és un home que potser no parla gaire bé però a
l�hora de buscar certes expressions les sap mostrar molt calcades respecte
a la realitat del Barça. L�Entorn representa tot l�univers del Barcelona, és
el que envolta aquest Barça. No és només un equip, uns directius i uns
tècnics, sinó també la gent que s�interessa pel Barça, els seguidors,... És
un univers complet.

Sempre ha fet esport? No li agradaria canviar?
De moment no m�ho plantejo, però, jo des que tenia l�edat de la

meva filla que havia volgut fer de periodista i periodista d�esports.
Aquest era el meu somni i em considero una persona afortunada per
haver-lo pogut acomplir. Des de l�aspecte professional jo em sento molt
realitzat i com que de moment cada any se�m plantegen nous reptes,
no penso en fer una altra cosa.

S�ha sentit mai manipulat com a periodista?
Home, sí que ens sentim d�alguna manera condicionats pel mateix

entorn, diguem-ne empresarial i periodístic. La llibertat d�expressió és
molt maca però, malauradament no es compleix. Estem condicionats
per una sèrie de factors, i lamentablement, en la societat actual, la
gent no sempre pot dir el que pensa.

Vostè quin creu que és l�esport que segueix al futbol, tant pel nombre
de seguidors com pels diners?

Si parlem d�esports col·lectius a Catalunya i a Espanya, hauríem de
dir que és el bàsquet, el que passa és que el segueix amb moltíssima
distància.

 Després, a nivell mundial hi ha altres esports que tenen gran
seguiment com pot ser el motor (la Fórmula 1), el mundial de
motociclisme, etc. però, difícilment cap altre esport té la captació
popular que pugui tenir el futbol.

De totes maneres a nivell mundial no és l�esport més ben pagat, no.
Jugadors com els de la NBA, els del futbol americà, boxejadors, pilots
de Fórmula 1... amb diferència superen els ingressos que tenen els
futbolistes.

Fins a quin nombre de jugadors estrangers creu que hauria de fitxar
un equip?

Crec que un nombre de tres o quatre jugadors de fora que s�hagin
de pagar a preu d�or són suficients; després, els altres han de ser de la
casa, gent que estima i coneix perfectament el club i que no han
d�envejar res de molts dels que vénen de fora.

En aquests moments pràcticament no existeix diferència entre ells.
Potser hi ha els �top 10�, que són els que vertaderament marquen la
diferència, i el Barça hauria de procurar tenir-los, però la resta hauria
de ser gent de casa.

Què n�opina de l�esport tradicional de la nostra zona -l�hoquei-?
Doncs, que és una pena que hagi perdut el tren de ser un esport

olímpic, i no és que l�hagi perdut de forma voluntària sinó perquè té
una competència amb el que és l�hoquei tradicional, el d�herba i el de
gel, que des de fa anys són disciplines olímpiques. Semblava que amb
la presència de Samaranch -que és un home que prové de l�hoquei-
tindria aquesta oportunitat, però malauradament aquest esport no ha
sabut trencar els àmbits en els quals es practica (Catalunya, Portugal,
alguna zona d�Itàlia i l�Argentina) i això és un �handicap�.

Com valoraria la reacció del país envers el Figueres?
Home! Ha estat una reacció molt positiva perquè el que ha

aconseguit el Figueres és molt maco, no només com a fet històric sinó
perquè un equip modest ha estat capaç de demostrar que a base de
voluntat, de ganes i sobretot, d�il·lusió ha pogut tractar de tu a tu als
supermilionaris clubs de 1a divisió i això és un exemple a seguir.

Què ens pot explicar sobre un personatge com Samaranch?
En Samaranch és un personatge controvertit pel seu passat polític

relacionat amb el franquisme del que ell mai ha renegat però, com ell
mateix comenta, és una realitat que els va tocar viure a milers de catalans
i espanyols durant 40 anys, però Samaranch ha estat un personatge
molt positiu no tan sols per l�esport sinó també per Catalunya. Amb ell
hem aconseguit situar una ciutat com Barcelona i un país com Catalunya
al mapa mundial, gràcies als Jocs Olímpics del 92.

Què en pensa del Madrid com a candidat organitzador de les
olimpíades?

Doncs, que deixada la presidència de Samaranch en el Comitè Olímpic
Internacional, ni Madrid, ni Sevilla, ni Jaca, ni Granada, crec que tindran
cap opció. Vaja!, ni les meves filles ni els meus futurs néts crec que
arribaran a veure una altra vegada els Jocs Olímpics aquí a Espanya. És
evident que la presència de Samaranch va ser clau i definitiva perquè
els jocs es poguessin fer a Barcelona. I a més a més, després es va
demostrar que es van fer molt bé, i dubto que es fessin igual avui a
Madrid.
O sigui, que les possibilitats que hi veig són menys que zero.

D�acord. Moltes gràcies per atendre�ns.
Ignasi Garnateo, Jordi De Dios i Víctor Centellas
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Teatre a Educació Infantil
Els alumnes de preescolar van anar al teatre

Els alumnes de P-3, P-4 i P-5 van anar el passat 14 de gener a l�Ateneu, a
veure una obra de teatre titulada La granja.

L�actuació estava representada amb titelles molt modernes i divertides.
Aquests putxinel.lis es movien amb molta gràcia i feien el contrari del que els
nens s�esperaven i això provocava el riure. Podia sortir des d�una gallina que
ponia fins a un conill que duia xumet.

A l�Ateneu també hi van assistir alumnes d�altres centres de la vila, i tots
coincideixen en què l�obra va ser un èxit i que els va agradar molt.

Jaume Torné Roca

Teatre al 2n Cicle de Primària
Els alumnes de 5è i 6è de primària, el passat dia 22 de febrer van anar a

�Cal Bolet� (Vilafranca) a veure l�obra de teatre La casa per la finestra, un
espectacle de dansa on valia la pena assistir-hi.

Aina Rosal i Tamara Naranjo

Dijous Gras a
Primària

Els passats dies 1 i 8 de març, els
cursos de 5è i 6è de primària van
realitzar unes activitats de tallers
d�expressió oral en les tres llengües:
català, castellà i anglès.
Recitacions, petites representa-
cions, improvisacions... Tot és bo
per practicar.

Tamara Naranjo i Aina Rosal

Els alumnes de primària el 7 de
febrer van passar la tarda del Dijous
Gras a diferents llocs:

1r i 2n: anaren a la plaça del Gat
Cendrer a berenar.
3r: varen anar a la plaça dels pisos
del cementiri.
4t: anaren a la pista de la piscina a
patinar i berenar.
5è i 6è: no van marxar de l�escola
perquè es varen quedar a la classe
confeccionant les màscares per a la
festa de carnaval.

Aina Rosal i
Tamara Naranjo

Tallers

Jornades
d�Orientació
Universitària

COMPTE AMB MI!
Una obra de teatre didàctica per als alumnes de 4t d�ESO

Compte amb mi! és el títol d�una obra de teatre que van anar a veure els
alumnes de 4t d�ESO del col·legi. L�obra es representava al teatre Ateneu i la
companyia Frec a Frec estava subvencionada per la Generalitat.

L�assistència a l�obra era amb grups de 40 alumnes per tal que es pogués
establir un diàleg entre actors i espectadors. El diàleg era un recurs per donar
a conèixer als assistents els tipus de persones i problemes amb els que ens
podem trobar a la vida (drogoaddictes, pares incomprensius, germans
conxarxats, famílies amb dificultats de tot tipus...) Es tractava de fer un
intercanvi de preguntes entre els personatges (actors que estaven totalment
immersos en el seu paper) i els alumnes.

Tots els assistents van gaudir moltíssim de l�espectacle i la participació va
ser excel·lent.

Xavier Segarra

Teatre a ESO

El dijous 24 de gener, en horari
escolar, es va efectuar una de les
sortides  que varen fer els tres grups
de 2n de Batxillerat. Els alumnes van
anar a Bellaterra, a la Universitat
Autònoma.
Cada alumne escollia la conferència
a la qual volia assistir, tenint en
compte la carrera futura o el tipus
d�estudi que voldran cursar l�any
vinent, segons a què es vulguin
dedicar en un futur.
Hi havia tres torns de xerrades, una
era al matí, una altra al migdia i una
última a la tarda, però, també hi
havia altres activitats per fer, com
ara: dansa, música, teatre, pre-
sentació de clubs esportius, etc.

Anna Forés i Laura Trullols

Els alumnes de 3r d�ESO estan llegint històries de la mà esquerra de Jesús
Moncada, que és un autor de l�antiga Mequinensa. El SEDEC (Departament
d�Ensenyament de Català) ha preparat un concurs de treballs per a estudiants
i ha proporcionat tota una colla
d�activitats complementàries per als
concursants.

A l�escola se�n varen fer dues de
diferents, una conferència donada per
Héctor Moret, amic de l�autor i
exhabitant de la desapareguda
Mequinensa (veure foto) i un taller de
còmic que l�impartia en Josep
Marquès, dibuixant professional.
Aquest taller es feia en dues sessions,
de 3 a 5 h de la tarda.

Oriol Borrel

Tallers sobre Jesús Moncada
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Formació de delegats
Aquest mes de febrer, el Servei de Joventut de l�Ajuntament de Sant Sadurní conjuntament amb el

Punt d�Informació Juvenil, va realitzar unes activitats extraescolars adreçades als delegats/des,
subdelegats/des i alumnes membres del Consell Escolar.

Aquesta formació consistia en sessions dinàmiques de dues hores, en les quals, a través d�una
activitat pràctica de simulació, es plantejaven situacions i es treballava el paper d�aquests alumnes.

Les sessions anaven dirigides a totes les escoles i es feien de 2/4 de 6 a 8 del vespre. Del nostre
col·legi hi van participar la major part de delegats i sotsdelegats i tots van coincidir en què l�experiència
havia estat d�allò més positiva i que caldria mantenir aquesta activitat. A més, consideren positiu

entrar en contacte amb alumnes d�altres edats però, amb les mateixes preocupacions. També pensen que fóra molt interessant
tenir aquests intercanvis amb alumnes de les altres escoles de la Vila.

Nerea Pinedo

El Trec d�una exalumna
és guardonat

 Elisenda Solé i Gil va
guanyar el premi Sant
Ramon de Penyafort pel seu
treball de Recerca (TREC). Al
concurs de Trec s�hi podia
presentar qualsevol alumne
de Batxillerat del Penedès
que fos avalat pel seu
col·legi.

En aquest cas l�alumna
presentava un treball sobre
l�antiga escolaritat a Vila-
franca. El títol del treball era

Sortides Culturals del 2n Trimestre

L�escola primària a Vilafranca
a principis del s XIX, i va
obtenir un primer premi ex-
aequo (compartit). El premi
era de 40.000 pessetes i un
diploma que se li va donar
en una celebració que
tingué lloc el dia 7 de gener,
a Vilafranca.

Des de la revista Lligams i
en nom de tot el col·legi, li
donem l�enhorabona.

Jaume Torné Roca

ED. INFANTIL
P4-P5:- 4 març. Barcelona. Sagrada Família i Parc Güell
P3: - 8 març. Barcelona. Aquàrium

PRIMÀRIA
1r: - 31 gener. Sant Sadurní. Mercat, Ajuntament,

església, etc.
- 22 febrer. Sant Sadurní. Dibuixar l�Ajuntament
- 14 març. Capellades. Molí Paperer i Parc de
Bombers

2n: - 21 març. Vilanova. Museu de curiositats marine-
res, Museu del Ferrocarril, viatge amb tren mini i
viatge amb golondrina

3r: - 1 març. Sant Sadurní. Visita a l�Ajuntament i la
policia local. Entrevista amb l�alcalde
- 20 març. Can Canadalt. Visita a la granja (on se�ls
ensenya com esquilen un cavall). Treballen l�entorn
natural i el seu deteriorament per culpa de la mà
de l�home

4t: - 13 febrer. Vilafranca. Museu del Vi, Casal de Festa
Major i Campanar de Santa Maria
- 20 març. Penedès. Castell de Sant Martí i Castell
d�Olèrdola

5è: - La sortida d�aquest trimestre la faran al següent

6è: - 21 març. Tarragona. Museu arqueològic i Tàrraco
Romana (muralles i la ciutat romana)
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Carnaval 2002
EDUCACIÓ INFANTIL

El passat dia 30 de gener el
Carnestoltes va arribar per veure els
nens i nenes de P-2, P-3, P-4 i P-5.
Aquesta vegada el Rei dels poca-
soltes anava acompanyat de dos
amiguets seus, la Pantera Rosa i en
Miki Mouse, que es van quedar uns
quants dies a fer companyia als
alumnes.

El senyor Carnestoltes els va
explicar totes les activitats que
haurien de dur a terme abans de la
Gran Festa. Així, els tallers es van
fer barrejant els alumnes de P-2 i
P-3 (barrets, carotes, corbates,
màscares i disfresses) i P-4 i P-5
(collarets, maquillatge, barrets i
capes).

Aquest any, com a novetat, la
secció d�Educació Infantil va assistir
a la trobada amb les altres escoles
que organitza l�Ajuntament de la
Vila.

PRIMÀRIA
La inauguració del Carnestoltes es

va fer a les 9 h del matí amb un
pregó fet pels alumnes de 6è des
d�un dels balcons del col·legi.
Després, tots els alumnes van anar

a les seves classes a disfressar-se i a
pintar-se.

A les 11 h, igualment com l�any
passat, tots els alumnes van
desplaçar-se a la plaça de la Bòbila
per celebrar la Festa juntament amb
la resta d�escoles del poble. Cada
col·legi anava vestit d�un color
diferent i aquesta vegada nosaltres
anàvem vestits de color verd.

 Prèviament s�havia acordat amb
les altres escoles que tots els nens i
nenes portarien un globus del color
corresponent i les galtes pintades
amb algun motiu del mateix color.
Així, feia goig observar de lluny a
tota la canalla del poble amb globus
de colors.

A la tarda, de 3 a 4 h, tots els nens
i nenes de 1r a 4t de primària van

estar pintant-se i preparant-se a les
classes i a les 4 h van baixar a lluir-
se al pati.

El Sr. Carnestoltes els vigilava des
de la finestra i dies després els
alumnes el varen dibuixar.

Els cursos de 5è i 6è van celebrar

el Carnaval a part, a la sala d�actes,
i van fer un concurs de disfresses.

Les actuacions van ser brillants i
les disfresses guanyadores, per
originals i divertides van ser:

- 5è A, Les Bruixes
- 5è B, Les Fruites
- 5è C, El Parxís
- 6è A, Els Pallassos
- 6è B, Els Iogurts

Anna Canals,
Judit Sánchez i M.Trullols

ESO
1r: - 22 febrer. Núria.

Audiovisuals de la Vall de
Núria. Pujada als telecabines
i sortida amb raquetes per la
neu

2n: - 1 març. Esplugues de
Francolí. Monestir de Poblet

3r: - 8 març. Empúries. Tallers de
ceràmica o arqueologia

4t: - 29 gener (matí). Barcelona.
Visita a TV3

- 8 març. Barcelona. Escoles
professionals dels Salesians
del Sarrià

BATXILLERAT
1r: - 7 març. Mataró. Consorci

pel tractament de residus
urbans
Visita casc antic i rodalies

2n: - 24 gener. Barcelona.
Universitat Autònoma

- 12 febrer. Barcelona. UPC

Jordi Santaella
i Joan Cabezas
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ESO I BATXILLERAT

- Els alumnes d�aquesta secció
van celebrar el carnestoltes en
dos grups: El primer grup, 1r i
2n d�ESO, van celebrar-lo a la
sala recreativa del col·legi. Es
tractava de fer un concurs de
disfresses per c lasses acom-
panyat d�un ball en grup i una
mús ica  esca ient .  E l  ju rat  e l
formaven els delegats de cada
classe. A l�hora de votar el propi
curs ,  e l s  representants  cor-
responents s�abstenien de fer-
ho.

- Els alumnes de 3r i 4t d�ESO i
1r i 2n de Batxillerat van celebrar-
ho al gimnàs, el jurat va estar
presidit per alguns dels alumnes
veterans de la casa. Les classes
participants  havien de disfressar-
se de diferents ètnies del món,
encara que les cultures no fossin
actuals.

Hi van haver quatre premis,
tenint en compte diferents
aspectes (la coreografia, el ves-
tuari...). Els millors dels millors van
ser els alumnes de 4t d�ESO C
disfressats d�Egipcis.

EL PERSONAL DE
LA CUINA

Aquestes festes mouen a més
gent que no pas l�alumnat, i
aquest any els cuiners i altres
persones de la cuina també s�han
disfressat.

Al vestit que portaven hi han
afegit un �ingredient� indispen-
sable: una gran dosi de bon
humor.

Anna Forés i Laura Trullols

Alguns mestres disfressats
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Els alumnes pensen...
Sembla ser, i no pas per posar en dubte la

sublim intel·ligència que distingeix els nostres
dirigents polítics, que una vegada més el retrocés i
la inseguretat legislativa tornen de nou a
caracteritzar el nostre país.

Com ja és habitual, l�educació n�és la
protagonista ja que mitjançant una nova prova, �la
revàlida�, el govern pretén avaluar la capacitat de
l�alumnat, quan de fet, ni els mitjans ni els mètodes
emprats actualment no permeten que aquest fet
sigui viable.

L�afany per aconseguir una bona imatge estatal
ha fet d�un sistema educatiu (BUP i COU) en el qual
el nivell cultural exigit era més que admissible, una
actual educació bastant descontrolada, sense uns
objectius de futur sòlids.

L�anomenada �Reforma� no ha fet res més que
entorpir el ritme estudiantil aconseguit fins
aleshores per donar pas a uns desequilibris
estructurals que no han fet altra cosa que
desmotivar i empobrir la qualitat d�un sistema
establert força factible.

Així doncs, què se�ns demana com a
alumnes? Que siguem capaços de superar uns
nivells pels quals no se�ns ha preparat
adequadament?

Quin és el problema, els estudiants o els
polítics?

A aquestes alçades creiem que ja seria hora d�a-

Portes Obertes

HORARI D�ACTIVITATS
10 h
Missa parroquial amb la col·laboració d�un grup
instrumental del col·legi

11 h
Visita a les classes (fins a les 12 h)
Visita a les diferents exposicions

12 h
Escenificació al pati d�educació primària
(Un esclat multicultural)

UN ESCLAT MULTICULTURAL
Al segle XXI, on els avenços científics i tecnològics han produït
ràpids i profunds canvis, la nostra societat passa per moments
crítics de recel i confrontació.
Només si som capaços d�obrir-nos, mirant enfora i integrar la
diversitat com a font de riquesa, podem viure en un món en
pau.

17 de març de 2002

frontar les mancances del nostre pla d�estudis actual
i ser capaços de rectificar lleialment en tot allò
necessari.

Fóra convenient que abans de plantejar una
revàlida es qüestionés d�una vegada per totes què
és el que ens volen ensenyar.

Un altre tema de denúncia en el qual volem
incidir, és la incapacitat  de regular una normativa
social de convivència des d�un bon principi. Cada
vegada hi ha nois i noies més difícils i el
professorat no té armes per combatre-ho.

Aquesta mancança organitzativa ha obligat
al govern a prendre mesures per tal de
fonamentar el respecte envers al professorat i a
la normativa de comportament, però de moment
les mesures només són �una possible nova llei,
que permetrà l�expulsió d�alumnes conflictius�.
La veurem feta realitat?

Així doncs, constatem que allò que es va
presentar com un pla d�estudis revolucionari fa
aigües per tot arreu i mostra la incompatibilitat
per crear unes futures generacions amb uns bons
fonaments.

Estudiants, no creieu que seria hora de
plantejar-nos què ens estan fent?

La crítica és l�inici d�una regeneració realment
necessària.

Yvette Vendrell i Salvi Vendrell
2n de Batxillerat

L�esclat d�una flor i les seves posteriors transformacions
simbolitzen aquest missatge, que els nens i les nenes del col.legi
volen escampar amb motiu de la jornada de Portes Obertes.
Gaudiu amb l�espectacle: És una festa i alhora un manifest.

2/4 d�1 h
Comiat i refrigeri al gimnàs.

EXPOSICIONS
- A la secció d�Educació Infantil.

El món d�en Gaudí
- A les seccions d�Educació Primaria, Educació Secundària i
Batxillerat

Tallers
Treballs d�alumnes
Disseny i tecnologia
Monogràfics
Pràctiques...

*Servei de bar
    Durant tot el matí es disposarà d�aquest servei al pati
d�Educació Primària i anirà a càrrec dels alumnes de 3r d�ESO.
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Fe d�errates

En l�Editorial de l�últim número de la Revista Lligams va sortir un requadre amb una gràfica de barres, els
colors de la qual estaven intercanviats de manera que el resultat es contradeia amb el text.

Esperem que entenguin aquesta errada involuntària així com també l�enunciat d�algunes sortides culturals
de 2n de Primària.

Horitzontals

1. Paraula típica d�en Shin Chan.
2. Flor molt utilitzada per Sant
Jordi.
3. Club Natació / Una tele que
no té vocals.
4. Al revés. Petit felí. / Vocal.
5. Preposició.
6. Equip de futbol de segona
divisió B que va fer vibrar tot
Catalunya el mes de gener /
Preposició.
7. Molt calent, que crema / Al
revés. Prefix culte que significa
nou, recent.
8. Nom d�un bruixot de còmic /
Amb anglès, gel / 50 romans /
Serp.
9. 500 romans / Dos ous / Nom
de lletra que espetega /
Carretera de Gelida.
10. Organització de les Nacions
Unides / Ocell de dibuixos
animats de color groc.

Mots encreuats
Verticals

1. Personatge del Senyor dels
Anells.
2. Embarcació del �pijos�/
Consonant.
3. Nom d�una lletra gutural / És
una closca calcària, post per
femella d�ocell, rèptil o mamífer.
4. Acció i efecte d�unir.
5. Etcètera / Pàrquing.
6. Mig cercle / Club Tennis /
Consonant vibrant / Famós
exjugador català de bàsquet.
7. Espècie de guardiola que no
conté diners sinó vots / Vocal /
Per comprovar si hi ha eco.
8. Pronom feble que només pot
anar darrere dels verbs / Jugador
de bàsquet català que juga a la
NBA. / Els mateixos 50 romans
d�abans.
9. Punt cardinal / Mil romans
més / Vocal feta servir quan es
dubta  / Afirmació.
10. Barbuts, actualment ene-
mics dels Estats Units / Lletra
amb algun pont.

Gerard Gibert

Horitzontals

1. Poden ser de xoriço, de pernil,
de fuet...
2. Estructura musculcarta-
laginosa, situada a la part
anterior del coll / És un mamífer
fissípede.
3. Marca de forns / Reial
Acadèmia de Conductors
Espanyols.
4. Lloc per on cau aigua / Estri
que serveix per pintar.
5. Primera lletra de l�abecedari /
Article / Segona nota musical.
6. Es pot posar als flams o amb
les maduixes / Llanternes.
7. Lloc on es guanyen els diners
/ Setena lletra de l�abecedari
8. Dues vegades el núm. 500 /
50 / Estats Units.
9. Fet de no parlar / Prefix femení
10. Començament / Lloc on
antigament els nois havien
d�anar a fer de soldat.

Verticals

1. És molt gran i té una trompa
/ Afirmació.
2. Persona acabada de néixer /
Anna Rosa / En anglès dintre.
3. Mitjà de transport elèctric /
Beguda que prenen els anglesos
/ Liti.
4. Reial Institució de Súbdits
Treballadors / 5 primeres lletres
de l�abecedari barrejades.
5. N / 12ena lletra de l�abecedari
/ Membrana fina, transparent i
resistent que constitueix la capa
interna del sac.
6. Pàrquing gratuït / La girafa el
té molt llarg / 100.
7. Forma prefixada del mot grec
aer / Moltes olles juntes.
8. 14ena lletra de l�abecedari /
Contracció de a+el.
9. Auxili / Amic d�ella.
10. Verb ser en 1a persona del
futur / Que t�agrada molt.
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BÀSQUET FEMENÍ INFANTIL
El torneig de bàsquet femení està format per 10 equips i segons

la classificació final es disputaran les medalles. Els 5 primers
classificats lluitaran per la fase final, mentre que els 5 últims
classificats lluitaran per la fase de consolació.

De moment (05-02-02) el Sant Josep va 3r.

FUTBOL SALA INFANTIL I CADET
Els 2 equips de fubol sala de l�escola es troben en diferents

posicions:  els infantils (1r i 2n d�ESO) estan entre els 3 primers i
els cadets (3r i 4t d�ESO) entre els 3 últims.

PATINATGE ARTÍSTIC
Aquest curs 2001-2002, el club de patinatge artístic de l�escola

Sant Josep disputarà 3 eliminatòries per poder aconseguir
medalla dins d�aquest esport. La primera eliminatòria es va fer
el dia 23 del mes de febrer i el club de patins Sant Josep va
guanyar. La segona es farà el mes d�abril i la tercera el mes de
juny. Les tres escoles que aconsegueixin medalla faran una
exhibició de patinatge artístic com a cloenda dels Jocs Esportius
del Penedès (JESPE).

PATINADORES
Cristina Clavé (5è)
Anna Gumà (1r ESO)
Meritxell Sardà (5è)
Judit Ros (3r)
Gemma Martí (2n ESO)
Patricia Soria (5é)
Ada Torra (2n ESO)
Anna Isard (1r ESO)

CLASSIFICACIÓ: 8.2 / 8.6 / 8.3 (Primera posició)

Esports
HOQUEI
Prebenjamí
Jornada 1: Sant Josep - CE Noia A ................................................ 5-7
Jornada 2: Olímpic CH Vilanova - Sant Josep .......................... 2-6
Jornada 3: Sant Josep - Vilafranca .................................................. 4-4
Jornada 4: Esplugues - Sant Josep .................................................. 3-2
Jornada 5: Sant Josep - CE Laietà ................................................. 2-8
Jornada 6: Aplaçat
Jornada 7: Sant Josep - Ribes .............................................................. 2-7

Benjamí B
Jornada 1: Sant Josep - CE Noia ...................................................... 7-4
Jornada 2: Olímpic CH Vilanova - Sant Josep ........................... 3-9
Jornada 3: Sant Josep - Sitges
Jornada 4: Igualada - Sant Josep ..................................................... 4-5
Jornada 5: Sant Josep - CE Laietà ................................................... 10-3
Jornada 6: PCH Sant Cugat C - Sant Josep ................................. 4-5
Jornada 7: Sant Josep - Ribes ............................................................... 6-5

Benjamí A
Jornada 1: Descansa
Jornada 2: Sant Cugat C - Sant Josep
Jornada 3: Aplaçat
Jornada 4: Descansa
Jornada 5: Sant Josep - Arenys de Munt .................................... 5-6
Jornada 6: Vic A - Sant Josep .............................................................. 7-2
Jornada 7: Sant Josep - Voltregà ..................................................... 6-7

Aleví
Jornada 1: Sant Josep - CP Roda ................................................... 3-
Jornada 2: CP Lloret A - Sant Josep ................................................ 5-2
Jornada 3: Sant Josep - Sant Feliu .................................................. 2-2
Jornada 4: Sants Monjuïc - Sant Josep ......................................... 6-5
Jornada 5: Sant Josep - CP Tordera A ............................................ 3-9
Jornada 6: Descansa
Jornada 7: Sant Josep - Sant Celoni ............................................... 3-2

Infantil
Jornada 1: Sant Josep - CH Juneda ................................................. 8-2
Jornada 2: Vic A - Sant Josep ......................................................... 4-2
Jornada 3: Sant Josep - CE Noia A ................................................... 2-8
Jornada 4: Barça - Sant Josep ............................................................. 4-2
Jornada 5: Aplaçat
Jornada 6: Sant Josep - Reus .............................................................. 7-7
Jornada 7: La Salle Bonanova A - Sant Josep ........................... 2-12

 Jordi Araujo i Joan Manuel García

Clara Solé (5è)
Mariona Pintado (2n ESO)
Alba Miró (5è)
Cèlia Pintado (1r ESO)
Rosa M. Giró (2n ESO)
Carla Royo (5è)
Cristina Saumell (1r ESO)


