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Sant Sadurní d’Anoia

Col·legi Sant Josep

A principis d�octubre de l�any passat, els alum-
nes de 3r d�ESO es van inscriure al VII Con-
curs Literari d�Àmbit Nacional «El gust per la
lectura» organitzat pel SEDEC en la modalitat
que estudiava l�autor Jesús Moncada i el seu
poble natal Mequinensa.
Dintre de l�assignatura de llengua catalana
portada per la professora Mireia Juvé, els
alumnes llegien un llibre d�aquest autor titu-
lat Històries de la mà esquerra.
Al concurs s�hi podia participar amb tres mo-
dalitats:
a) amb un treball en grup sobre un producte
genuí d�algun poble o comarca.
b) amb un còmic sobre un conte de Jesús
Moncada.
c) amb un conte individual inventat a partir
d�algun element temàtic de l�obra de l�autor.
Un grup de 3r B, hi va participar traduint al
llenguatge del còmic el conte Joe Galàxia, i
un altre de 3r A i C, van fer un treball sobre Sant Sadurní i el cava.
Aquest any la participació va ser massiva (6.000 alumnes de tot Catalunya) i els treballs de
gran qualitat.
Els tutors de 3r agraeixen la col·laboració desinteressada del Joan Grases, professor de
tecnologia de l�escola.
El dia 6 de juny, després d�ésser convocats pel Departament d�Ensenyament de la Genera-
litat, els participants van assistir al lliurament de premis a la Sala Vèrtex de la UPC de
Barcelona.
El Jurat va atorgar el Primer Premi al treball El Cava i el còmic Joe Galàxia va quedar primer
finalista.

Lluís Llombart

Primer i segon premi de Catalunya
Els treballs de 3r d�ESO guanyadors
del concurs «El gust per la lectura»

L�alumna Ester Martí guanya
un premi «Llavor de Lletres»

De dreta a esquerra, el Sr. Martí (pare de l�alumna), la tutora de curs
Sra. Paquita Gimeno, el Director de l�escola Sr. Joan Amat, l�Ester Martí
(guanyadora) i el tutor de TREC Sr. Jordi Font.

El dia 31 de maig, al Saló Reial de les Caves Freixenet, va tenir lloc el sopar en el
que es van lliurar els premis «Llavor de Lletres». Aquest concurs està patrocinat per
la Fundació Ferrer Sala Freixenet i atorga premis de creació literària, premis de
Recerca Històrica i premis de Recerca de Batxillerat.

Aquest any l�acte va ser presentat per l�escriptor Jaume Cabré i en l�acte de
lliurament també hi va ser present el Sr. Josep Ferrer, president de la Fundació.

Pel que fa al Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat, l�alumna Ester Martí i
Cabestany, de 2n de Batxillerat C, va ser una de les cinc finalistes del concurs i en el
sopar commemoratiu se li va atorgar el segon premi.

El seu treball es titulava «El context d�un projecte» i era un treball de recerca que
tenia dos objectius, d�una banda la lluita i victòria d�un poble (l�Avellà) davant un
projecte de construcció d�un parc eòlic a la Serra del Bolet i d�altra banda temes
diversos que envolten aquesta construcció com la manipulació de l�economia, els
avenços tecnològics i el medi ambient.

 Des de la Revista Lligams i en nom de tot el Col·legi donem l�enhorabona a
l�autora.
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Editorial
Per a una educació compartida

En la nostra feina, els docents ens proposem, així ho
volem i així ha de ser, molts objectius i molt ambiciosos.
Cada vegada ens imposem i se�ns imposa un ventall més
ampli de responsabilitats i ens exigim i se�ns exigeix una
major efectivitat. Volem fer, i hem de fer, moltes coses: hem
de motivar els nostres infants i joves. Hem d�aconseguir com
sigui que se sentin a gust, amb ganes d�aprendre; hem de
desenvolupar allò que s�anomena «cultura de l�esforç» i
potenciar un imprescindible afany de superació. També cal
empescar-se-les per implicar-los i fer que esdevinguin parti-
cipatius i col·laboradors amb els seus companys, i que es
mostrin respectuosos i solidaris. Hem de tenir també molt
present el nostre deure de tractar degudament la creixent
diversitat que tenim al nostre davant amb motiu d�infinitat
de factors. A més, no hem d�oblidar la necessitat d�aconse-
guir que interioritzin tota una sèrie de valors de civisme,
bona ciutadania i consciència mediambiental, així com d�ad-
quirir uns bons hàbits personals, d�estudi, domèstics, soci-
als... Hem de vetllar de prop que els seus nivells d�autoestima
siguin òptims i que se sentin segurs i a gust amb ells matei-
xos. Hem de fer també una bona tasca de prevenció de tot
allò que més endavant pot suposar un risc: drogues, violèn-
cia, sexualitat, intolerància, alimentació, salut... I així, un
llarg etcètera que acabaria de configurar allò que en podrí-
em dir un creixement personal i col·lectiu harmònic que
permeti garantir la seva integració i participació activa i re-
eixida en la societat. A més, tot això ha de ser dins un marc
dialogant, relaxat, obert, flexible,... D�altra banda, hem
d�aconseguir el diàleg, la implicació i participació activa i
compromesa de pares i mares: buscar coherència i acció
compartida entre la família i el centre educatiu. Ens hem
d�esforçar per dur a la pràctica un currículum que garantei-
xi una bona adquisició de totes aquelles competències en
les diferents àrees i que el nivell que s�hi assoleixi sigui el
més elevat possible i per part del màxim nombre d�alum-
nes. Hem d�estar en continu procés d�innovació, reflexió i
autoavaluació per tal d�optimitzar la nostra tasca. Hem d�
estar al dia i no perdre mai de vista la tan necessària forma-
ció permanent de l�equip docent. A més, és imprescindible
educar en la festa, per a la festa i en el lleure. Hem de... ,
hem de..., hem de...

Paral·lelament, observem massa sovint, i la cosa va en
augment, que, de manera implícita o explícita, es considera
que tot el que hem dit en el paràgraf  anterior, i més encara
perquè la llista no és exhaustiva, és només assumpte nos-
tre. Massa sovint, ens trobem amb infants que mengen tri-
turat fins a edats molt avançades o que sempre obtenen

aquella llaminadura, aquella  joguina o aquella resposta o
reacció dels pares que ells desitgen. Massa sovint, veiem
pares realment tiranitzats pels seus fills. Massa sovint, ens
trobem amb pares-còmplices incondicionals dels seus fills,
que arriben a negar el que és evident i que cauen en uns
nivells de permissivitat incomprensibles. Molts infants i jo-
ves estan acostumats a una vida massa fàcil i donen per
suposat el continuar tenint un èxit també fàcil en tots els
àmbits. Tenim un ampli sector de la nostra mainada que no
sap el que és un no, ni el que és haver-se d�esforçar per
aconseguir allò que desitja; que no sap esperar per ser atès,
que presenta una avidesa desenfrenada per «tenir» i per
«cremar» activitats, sense aturar-se a valorar i gaudir d�allò
que té o que fa. Alguns dels nostres infants i joves pateixen
un  autèntic buit de valors i una desesperant manca de pau-
tes i límits. Hi ha tantes coses que consideraríem essencials
que ells ni tan sols es plantegen! Veuen l�escola com un
reducte estrambòtic i feixuc de suportar, que parla un llen-
guatge diferent i pretén coses que a fora (a casa, al carrer...)
tenen poc o cap valor. Tendeixen a mostrar-se individualis-
tes, impositius, insatisfets i, sobretot, molt febles i
manipulables. Els costa d�allò més tolerar la mínima contra-
rietat o frustració. Com en són de vulnerables!  És clar!  Com
poden tenir una capacitat que no han exercitat? Com pot,
un nen que sempre ha sortit amb la seva, resistir un esforç,
una contrarietat, una norma o un «posar-se en la pell de
l�altre»?

Doncs bé, tenim uns objectius i tenim també una com-
plexa i difícil realitat. D�altra banda, tothom es considera
entès en educació i, per tant, apte per a retreure o
culpabilitzar la poca eficàcia de la tasca docent. Són moltes
les persones que pontifiquen el que hauríem o no de fer, i
jutgen sovint la  nostra actuació. Si la cosa va bé, ningú no
se�n recorda. Si la cosa va malament, la culpa és de l�escola.
Hi ha suspesa en l�aire una filosofia del «ja us ho fareu; això
sí, feu-ho bé». Mestres, professors, educadors..., experimen-
tem una creixent sensació de solitud, desànim i, de vegades
d�impotència, fins i tot de desempar i abús, davant de la
forta pressió a què estem sotmesos, i denunciem el dese-
quilibrat repartiment de responsabilitats que actualment hi
ha en matèria d�educació. No és només feina nostra. No
volem pas eludir responsabilitats, sinó compartir-les, ja que
és l�única manera de dur a terme una bona labor educativa.

Malgrat tot, seguirem intentant-ho.

Departament d�Orientació
Psicopedagògica

El passat mes de gener, es varen dur a terme les pro-
ves psicotècniques de 4t d�ESO, en les que es pretenia
analitzar les capacitats de cada alumne, els seus hàbits
de treball, la seva actitud i personalitat, i les seves prefe-
rències professionals per al dia de demà. Aquests tests es
van realitzar al nostre centre, consistien en una sèrie de

preguntes sobre el tema, i van ser avaluats pel departa-
ment psicopedagògic. Un cop obtinguts els resultats,
s�han lliurat els informes als alumnes i s�han comentat
els resultats amb una visita personalitzada amb tots els
pares.

Lluís Llombart

El departament de psicopedagogia examina els alumnes de 4t



abril · maig · juny 2002

3

Entrevista amb...

Sr. Mateos
El Professor Josep Mateos va néixer el 1937 a Salamanca.

Actualment viu a Barcelona i porta 40 anys dedicant-se a l�en-
senyament. Aquest curs 2001-2002 és el seu últim any que
està a l�escola i serà el primer professor de la casa que es jubila
ja que els de més edat que hi havia hagut fins ara pertanyien a
l�orde religiosa dels Gabrielistes, que en el seu moment van
marxar.

Quants anys fa que va venir al Col·legi?
Ahora ya debo llevar 23.

Quines assignatures ha ensenyat al llarg de la seva carrera com
a docent?

Muy variadas, fundamentalmente filosofía, latín y griego.

Quina és l�assignatura que més li agrada donar?
Bueno, yo creo que hay varias pero sobre todo el griego

porque es una assignatura que tiene mucha importancia en el
aspecto cultural e histórico, pues influye en el origen y en la
terminología científica del mundo actual; pero también me han
ocasionado satisfacción intelectual, la filosofía y el latín.

Quin sistema educatiu creu que és el més eficaç per a l�alum-
nat? L�anterior BUP i COU o l�actual ESO i Batxillerat? Per què?

Yo creo que el sistema educativo debe estar basado en un
pacto a nivel de Estado, por lo tanto, los partidos políticos
también deberían ponerse de acuerdo en esto ya que es esencial
para la vida del alumnado. Si  nos ceñimos concretamente a la
pregunta, yo diría que el nivel de exigencia tal vez fuese mayor
en BUP y COU. ¿Y qué defecto tiene el actual sistema de ESO y
Bachillerato? Pues fundamentalmente es que el nivel ha bajado,
y ha bajado porque el grado de permisibilidad respecto al
alumnado es muy grande. El hecho que un alumno no se
estimule es, que sabe que puede pasar de curso aún cuando
suspenda algunas asignaturas.

Antes, el abanico de posibilidades que teníamos estaba muy
restringido, actualmente es un abanico abierto lo cual quiere
decir que el alumno escoge algunas asignaturas libremente.
En esto sí que sería mejor el sistema actual; pero la práctica
nos demuestra que los alumnos no aprovechan esta libertad.

Ha viscut alguna anècdota al llarg de la seva carrera com a
professor? Quina?

En un examen de latín se daban dos imágenes sobre escenas
de la Roma clásica.

Se pedía poner un pie (un título) a cada imagen. Algunos
alumnos, ingenuamente, dibujaron un pie al fondo de la
imagen.

A la sala recreativa de l�escola hi ha una exposició de les Olim-
píades del �92 que va muntar vostè. Com va viure aquelles olim-
píades? Què el va moure a fer-ho?

Bueno, en primer lugar, la exposición olímpica no fue debida
exclusivamente a mí, pero la idea, sí.

En esta exposición participaron varios alumnos,
fundamentalmente de COU, y recuerdo positivamente a muchos
de ellos, y yo desde aquí les quiero dar las más entusiastas
gracias por su colaboración.

Esta exposición olímpica nació en el año �86 y tuvo muchas
inquietudes porque en aquella época, nos dirigimos a los
organismos oficiales, y no había manera de recibir la
información que solicitábamos, por lo cual nos tuvimos que
mover hasta que al final gracias a la gentileza del Sr. Jean-

François Pahud, director del «Musée Olympique Lausanne», nos
brindó una serie de oportunidades con las que pudimos hacer
esta exposición. Vaya nuestra gratitud.
¿Y cuál es el motivo de hacerla?

Bueno, la raíz fundamental fue que hicimos una reunión
con el entonces presidente del COI, el Sr. Samaranch y de esta
entrevista en el año �86 nació esta inquietud de la que surgió la
exposición.

Hay un adagio latino que dice: «Mens sana in corpore sano»;
por lo tanto venía bien al colegio despertar la motivación, el
interés por el deporte, y éste fue el objetivo esencial.

Què en pensa de la nova revàlida? Creu que faran bé canviant
una altra vegada de Sistema Educatiu?

En  parte, esta pregunta la hemos contestado anteriormente;
pero, ¿qué pienso de la nueva reválida? De nueva, no tiene
nada; es la implantación de la revalida que ya existía
anteriormente en el «Plan» de 1953 al 1970. Había reválida de
4º de Bachillerato y de 6º. Por otro lado la reválida es algo
común y actual en Europa: Francia tiene la «Bach», Italia la
«Maturità» y Alemania la «Abitur».

Creo que todo lo que sea una prueba para que el alumno
demuestre que sabe, está bien. El alumno no debe juzgar de
modo pesimista cuando le imponen nuevas pruebas porque
esto es un medio para revalidar conocimientos y contribuye a
su adaptación a la nueva vida, a la vida laboral. Al fin y al cabo
el colegio es una escuela para la vida, y en la vida hay muchas
«reválidas».

Quin viatge amb els alumnes de l�escola li porta més bons re-
cords?

Hay uno especialmente recordado, estimado, no sólo por
mí y los profesores acompañantes, como el señor Carlos Maurel,
sino por los alumnos. Se trata del viaje que hicimos con los
alumnos de 3º de BUP en el año noventa a Grecia en el que
visitamos Atenas, Nauclia, Olimpia, Efeso, Corinto... Pero lo más
interesante de este viaje fue que antes organizamos una especie
de «agencia de viajes» en la Sala Recreativa y los alumnos tenían
a su alcance toda una serie de revistas, costumbres,
vocabulario... y esto durante tres meses, antes de realizar el
viaje. Del viaje en sí, destacaría algunas cosas como la recepción
por el alcalde de Olimpia, el Sr. Spyros Fhotinos. Impresionaba
ver noventa alumnos con la camiseta de Barcelona olímpica
por la ciudad, cuna de los juegos olímpicos: Olimpia.

La recepción e invitación en el hotel por parte del
Ayuntamiento fue muy cordial, habiendo intercambio de dis-
cursos y obsequios.

Com ha viscut aquests últims anys de prejubilació?
Con más alegría que antes, con más satisfacción y con menos

preocupaciones, pues la enseñanza requiere mucha paciencia
y una cierta perseverancia para no desanimarse y estos tres
últimos años he estado menos horas con los alumnos.

(continua... )
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A què es dedicarà un cop jubilat?
A cultivar mi persona... y a la vida familiar; fundamen-

talmente a eso.

Com a mestre hi ha hagut alguna cosa que li ha quedat al
tinter? Alguna cosa que creu no hauria d�haver fet?

Yo creo que es una buena pregunta. Nadie es perfecto en
esta vida aunque se luche para su consecución de la perfección.

¿Si me ha quedado algo en el tintero o alguna cosa que no
haya hecho? Claro que sí. El hombre es limitado. Hay muchas
cosas que me han quedado por hacer, como seguro que también
me habré equivocado en más de una ocasión, pero soy humano,
como todos los maestros. Esto lo digo para que tengáis
confianza en aquellos que han escogido en su vida como
actividad transmitiros el saber empleando la razón y la
experiencia.

 Y ahora, para finalizar, permitidme una aclaración a la tan
traída idea en el mundo estudiantil, a veces compartida por
algún padre:

El «profe», la «seño», me tienen manía. Nunca, en mis 40
años en la enseñanza, he conocido un sólo profesor cuya
actuación avale dicha idea, por lo tanto, esta experiencia vivida
contribuye a corroborar el adagio clásico: «Contra factum non
valet illatio».

Os agradezco mucho esta entrevista y deseo que seáis muy
felices.

-Nosaltres li desitgem molta sort en el futur, i li donem les grà-
cies per haver-nos atès.

El col·legi celebra la «Diada de Sant Josep»
El 19 de març (dia de Sant Josep) els alumnes de la secció d�Educació Primària

van fer diverses activitats sobre Verdaguer i Gaudí, aprofitant que aquest any se
celebra el centenari de la mort de l�escriptor i els cent cinquanta anys de la de
l�artista.

Al matí, alguns mestres i pares d�alumnes de l�escola van organitzar diferents
tallers (fang, vidre, cuina, mosaic, plastilina, joies, representacions de rondalles,
il·lustració de poemes, biografies i acudits, auca, poesia i art) que els alumnes
escollien i treballaven.

 A la tarda, es va fer un espectacle anomenat «Ballaruca d�arreu del món» por-
tat per l�animador Rah-mon Roma.

Aquest espectacle es va fer al pati
de l�escola i tothom s�ho va passar molt
bé saltant, ballant i fent pallassades tal
i com marcava l�animador.

El col·legi agraeix la col·laboració de
tots els pares i mares que van ajudar en
aquests tallers.

Eloi Mitjans i David Pedrola

Publiquem el llibre de poemes
«El llast de les abelles»,
de Josep M. Pinto

El dissabte 20 d�abril, es
presentà a Gelida el llibre de
poemes «El llast de les abe-
lles», de Josep Maria Pinto,
les filles del qual estudien en
aquest col·legi.

 L�acte tingué lloc al Cen-
tre Cultural de Gelida i fou
inaugurat per la Regidora de
Cultura del mateix Ajunta-
ment de Gelida.

 L�obra fou presentada per
l�escriptor i crític literari Jordi
Llavina, també gelidenc.

El llast de les abelles és
l�objecte de pes al que s�afer-
ren les abelles en moments de grans ventades i, per a
l�autor, la poesia també sembla el seu llast.

En nom de l�escola, la Revista Lligams felicita aquesta
iniciativa i esperona l�autor a continuar escrivint.

Eduard Viader, Francesc Castellet i Abel Rojano
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Portes Obertes
17 de març de 2002

Els principals actes que es van dur a
terme el dia de Portes Obertes, van ser
la commemoració del cent cinquantè
aniversari de la mort de l�arquitecte
Antoni Gaudí a l�edifici d�Educació In-
fantil i la representació de l�esclat
multicultural al pati de Primària.

La diada va començar amb una missa
parroquial a l�església del poble, en la
que alguns alumnes de l�escola van col·-
laborar interpretant peces musicals o lle-
gint les lectures.

A continuació, el col·legi va obrir les
portes als pares per visitar les diferents
classes plenes de treballs dels alumnes
i altres exposicions a cada planta de
l�edifici. També es podien visitar les au-
les d�informàtica, els laboratoris, i qual-
sevol dependència de l�escola.

Els alumnes i les professores d�Edu-
cació Infantil, van celebrar l�homenat-
ge a Antoni Gaudí i les seves obres, amb
diferents tallers:

- Els alumnes van fer figures de fang
de les imatges més importants que
l�artista utilitzava per a les seves cons-
truccions, com ara bolets o dracs.

- Les professores van transformar tota
l�escola amb construccions de Gau-
dí. A la façana de l�edifici hi havia la
imatge d�un drac envoltat d�antifa-
ços negres que penjaven de cadas-
cuna de les finestres. Tot just entrar,
es podia veure la imatge d�Antoni
Gaudí feta de cartró i la Sagrada Fa-
mília amb els colors que el caracte-
ritzen i envoltat de pedres blanques.
Els passadissos van convertir-se per
uns dies en el Park Güell amb els seus
empedrats i formes serpentejants.

A les 12 h es tancaven les exposicions
i al pati, els més de cinc-cents
alumnes de Primària i primer
cicle d�ESO van fer una taula
que representava l�esclat
d�una flor i les seves posteri-
ors transformacions. El motiu
era fer-se ressò de la idea que
és necessari que la PAU arribi
a tothom.

La jornada finalitzava amb
un petit refrigeri al gimnàs de
l�escola, que aquest any va
acabar amb pluja.

Durant tot el matí els alum-
nes de 3r d�ESO van tenir
obert un bar sota els porxos
del pati de Primària per tal de
recollir fons per al viatge de fi
de curs que faran l�any que ve,
i la revista lligams teníem un
estand on explicàvem la nos-
tra feina i entrevistàvem els
assistents.

Xavier González
i Oriol Martínez

Art a l�escola: Modernisme
Alguns alumnes de 1r de Batxillerat que fan

l�assignatura d�Art amb la professora Paquita
Gimeno, el dia 20 de març van anar a Barcelona
a visitar el Castell de Bellesguard i el Monestir
de Valldonzella. En aquells moments estaven es-
tudiant el modernisme i les dues construccions
responen a aquest estil. Acompanyats d�un guia
que els comentava la visita van poder visitar l�es-
glésia i veure algunes de les monges de clausura
que encara hi ha en el Monestir, a més de poder
visitar la tomba de Martí l�Humà.

Alícia Chamorro i Meritxell Ruiz
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Sant Jordi, la nostra festa literària
Premis Sant Jordi
Els Alumnes de 1r i 2n de Primària va-

ren escriure contes, però sense fer cap
concurs. Pel simple fet de participar-
hi ja se�ls donava un premi simbòlic.

PRIMÀRIA
3r A «La Granja», d�Àngels Furró i

Crusat
«La Princesa calba»,
de Mariona Cardús i Parera

3r B «La rosa més especial»,
de Carlota Sánchez Seral
«El Dofí i el pingüí»,
de Clàudia Rincón i Muntané

3r C «Tona, una gossa detectiu»,
de Gemma Carbó Cabeza
«El peix irisat», d�Oriol Cuscó i

Valls
4t A «El somni de Sant Jordi»,

de Núria Vila i Domingo
«L�esport n�és per divertir-se»,
d�Anna Sabater Sabaté

4t B «L�Homenet de la Primavera»,
de Sara Pino i Higueras
«L�home amb l�armadura màgica
i el drac», d�Ariadna López i Gil

4t C «La carta misteriosa i l�anell»,
de Gabriel Pérez Kassner
«Dos nous planetes a l�univers»,
d�Eduardo Domingo Suárez

5è A «El pardal Cantaire», d�Elisabet
Isart

«El pare m�estima», de Laura Gil
5è B «Un animal ben estrany»,

de Joaquim Salinas
«El dau gras», de Magí Ribas

5è C «La poma buida», de Laura Solé
«El núvol que va ensenyar
a reciclar», de Víctor Paz

6è A «El noi que es va enamorar»,
de Lluís Font i Olivé
«Somniant», de Marta Just Casas

6è B «Les maleses del gall»,
de Sandra Díaz i Caballero
«El conill espavilat que canta»,
de Laia Sardà i Sardà

Programa d�actes

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Cicle Inicial)
Matí
De 9 a 2/4 d�11, esmorzar a les classes.
De 2/4 d�11 a 2/4 de 12, visites plaça
Ajuntament, pastisseries i floristeries.
A partir de 2/4 de 12, «Compra» del lli-
bre i esbarjo.
Tarda
De 3 a 4, representació de la llegenda
de Sant Jordi.
De 4 a 5, jocs al pati

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Cicle Mitjà)
Matí
De 9 a 2/4 d�11, Festa Literària.
D�1/4 d�11 a les 11, esmorzar a les clas-
ses.
D�11 a 2/4 de 12, visites pel poble (pa-
rades i botigues).
A partir de 2/4 de 12, «Compra» del lli-
bre i esbarjo.
Tarda
De 3 a 5, exposició d�activitats relacio-
nades amb Sant Jordi.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Cicle Superior)
Matí
De 9 a 1/4 d�11, esmorzar a les classes.
D�1/4 d�11 a 2/4 de 12, Festa Literària.
A partir de 2/4 de 12, «Compra» del lli-
bre i passejada per les parades de la vila.
Tarda
De 3 a 5, Gran Gimcana.

ESO
Matí
De 9 a 10, venda de roses i esmorzar.
De 10 a 11, visita a les parades de llibres.
D�11 a 2/4 de 12, pati.
De 2/4 de 12 a 2/4 d�1,
1r Cicle: Acte Literari (repartiment de
premis i lectura dels escrits guanyadors)
2n Cicle: Intercanvi de roses i llibres
entre alumnes.
De 2/4 d�1 a 2/4 de 2,
1r Cicle: Intercanvi de roses i llibres.
2n Cicle: Acte Literari.
Tarda
De 3 a 2/4 de 5, activitats diverses.
De 2/4 de 5 a les 5, comiat Sant Jordi.

BATXILLERAT
Matí
De 9 a 10, van efectuar la compra de
roses i llibres.
De 10 a 11, van visitar les parades de la
plaça de l�Ajuntament de la vila.
D�11 a 2/4 de 12, van fer l�intercanvi de
llibres i roses a les classes.

Els alumnes de 2n van anar a Educació
Infantil a obsequiar els infants de les
classes dels Cargols i de P-3 amb unes
bosses de roba de sac fetes per ells. Els
petits els van correspondre amb un
mural gaudinià per penjar a l�aula.
A partir de 2/4 de 12, van fer diversos
esports.
Tarda
A ¼ de 4, Concurs literari (Sala d�Actes)
- Recitació de poemes (2n Batx.).
- Lliurament de premis.
- Audiovisual amb poemes de M. Martí
i Pol.
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 ESO
1r ESO A «Antes de ir a dormir»,

de David Durán i González
1r ESO B «Quin dia!»,

de Josep O. Gené Basas
1r ESO C «El vellet i el drac»,

de Regina Piñol
2n ESO A «El meu gran record»,

de Maria Font Zuazua
2n ESO B «El cadell de Dogo»,

d�Helena Quesada Llucià
2n ESO C «El destino de Abala»,

d�Albert Farreras Aragonès
3r ESO
1r premi: «Un paisatge que ens descriu»,

de Meritxell Ruiz Bajo
2n premi: «La vida incompresa

d�un artista»,
de Mireia Esteve Rodríguez

3r premi: «L�esquirolet atrevit»,
de Natàlia Subirats Duran

4t ESO
1r premi: «Ceguesa»,

d�Helena Mateu Cuscó
2n premi: «El meu planeta»,

de Pol Gomara Ferret
3r premi: «Sueños»,

de Joan Maria Amat i Rovira

BATXILLERAT
Poesia
1r premi: «Rielando tu luz en mis

lágrimas», Beren,
de Sergi Oliva, 2n Batxillerat

A
2n premi: «Genet de l�escuma»,

Eathelion, de Sergi Oliva,
2n Batxillerat A

3r premi: «Tres temps», Lem,
de Mar Saumell, 1r Batxillerat C

Prosa
1r premi: «San Juan Gaztelugatxe»,

Arwen un domiel, de Maria
Castellet, 1r Batxillerat C

2n premi: «Gelats de xocolata», Tren,
de Mireia Ribé, 1r Batxillerat C

3r premi: «Otra historia», Deko, de Jordi
Baca, 2n Batxillerat C

Oriol Vernet

Estada musical
El 19 i 20 d�abril, 24 alumnes de la ESO i el professor de música Pep Picas van

assistir a un estatge de música. Van marxar el divendres 19 amb 7 cotxes i una
furgoneta a una casa de colònies a Canyelles, anomenada «Alpinar».

Tot just arribar van muntar els instruments. Després van dinar i van fer un taller
de música electrònica. Un dels assistents
era el professor Josep Sivill, professor de
baix i contrabaix, que els va donar unes
classes. Cap al vespre hi van arribar els
pares (58 familiars) i els alumnes van fer
un concert. En acabar van sopar i al final
del sopar es van sortejar estris d�instru-
ments. L�endemà al matí van esmorzar i
van arribar en Manel Camp (pianista), en
Jordi Camp (baix), en  Joan Garrover (gui-
tarrista), en Lluís Ribalta (percussionista)
i Eduard Manyé
(tècnic en vent).

Per acabar, van
fer una actuació
després d�haver di-
nat i llavors van en-
dreçar i van marxar.

Eloi Canyellas i
Joan Carles Robles

L�estiu passat, un grup de mestres
de cicle inicial i cicle mitjà de Primària
van fer un curset sobre Projectes Edu-
catius. Aquests projectes consistien en
promoure els interessos dels alumnes
en aprendre sobre temes diversos, fo-
mentant alhora diferents àrees i assig-

natures com matemàtiques, llengua,
etc. Els mestres realitzaren proves prè-
vies abans d�aplicar els projectes com a
assignatures, que iniciaren les classes de
1r fins a 4t de Primària a partir dels se-
gon trimestre. Durant dues hores cada
setmana s�elaborava i es compartia la
informació buscada pels propis alum-
nes. Les fonts eren diverses: llibres, re-
vistes, biblioteques, internet... Fins i tot

diverses classes realitzaren visites en
llocs relacionats amb els temes escollits.
Un cop elaborada la informació es sin-
tetitzava el producte final i els alumnes
decidien el seu destí (murals, llibres,...)
El ritme de treball entre les diferents
classes de cada curs depenia totalment
dels alumnes. Els temes van ser diver-
sos:

1r A Els vaixells de passatgers/Júpiter
1r B El fons del mar/El Sistema Solar
1r C Les papallones/Les estrelles
2n A El mar
2n B La màgia
2n C Les motos
3r A Coneixem el bebè
3r B El nadó
3r C Les illes
4t A L�elefant/La xocolata
4t B Les illes Canàries
4t C L�elefant/El Cavall

Moltes de les activitats van anar
acompanyades de sortides culturals que
afegien informació als estudis dels
alumnes.

Francesc Castellet, Abel Rojano i
Eduard Viader

Projectes Educatius de Primària
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Els de 6è van anar
a Montserrat

Els dies 28 i 29 de maig els alumnes de
6è van anar a Montserrat. Allà, altres esco-
les que junt amb la nostra celebraven l�acte
de cloenda de l�any Verdaguer que organit-
zava el SEDEC, van fer tallers de natura, cor-
randes i una obra de teatre. L�estada allà va
ser força peculiar, ja que van cuinar el seu
propi dinar, van dormir a les cel·les de l �Abat
Oliva. Van fer ofrenes a la mare de Déu tot
cantant el virolai amb l�escolania de
Montserrat i també dos representants de
cada classe de les escoles participants van
recitar un conjunt de poemes de Verdaguer.

A part de ser una sortida cultural i literà-
ria, els alumnes van gaudir d�allò més de tota
l�estada.

Mireia  Riba i Estela Sans

Fi de curs
d�Educació Infantil

Per celebrar el fi de curs totes les classes
d�Educació Infantil van fer una actuació (can-
tar cançons, fer mímica, etc.) per a tots els
pares i familiars. Totes les actuacions van ser
molt aplaudides i els pares van riure molt.
L�organització va ser a càrrec dels tutors de
cada classe i pel Pep Picas. Les fotos de les
actuacions seran publicades en el proper nú-
mero de la revista Lligams.

Rosa Gallardo i Judith Isart

Festa musical
El dia 11 de juny al vespre hi va haver un

festival de música dels alumnes de l�escola
que fan aquesta activitat extraescolar. L�actu-
ació la conduïen els mestres de música Pep
Picas i Meritxell Cuyàs. Durant moltes hores
havien estat assajant i va valer la pena per-
què l�actuació va ser fantàstica.

SORTIDES D�EDUCACIÓ INFANTIL
- Els alumnes de P-2 van visitar la biblioteca Bosch de Noia, el dia 16 de
maig.
Allí podien remenar llibres i visitar el recinte si encara no ho havien fet mai.

- Els alumnes de P-3 van anar el dia 17 de maig al Ranxo Cercós d�Olèrdola.
Van fer activitats com muntar a cavall, fer pa, i una visita per veure els
animals. També van estar en una cabana d�Indis i van fer activitats com si
ho fossin.

Cesc: Em va agradar molt pujar a cavall.
Núria: A mi el burro.

- Els alumnes de P-4 van anar el dia 14 de maig a Barcelona a visitar l�Aquà-
rium, van veure molts animals i una obra de teatre anomenada «N�hi ha de
tots colors». Van anar a dinar a Ciutadella.

Paula: El que em va agradar més va ser el teatre.
Oriol: A mi em va agradar el peix pallasso perquè era de colors.

SORTIDES D�EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r i 2n CURS
- El 16 d�abril van anar a veure l�obra de teatre «grumit, un somni de tar-
dor» a CAL BOLET de Vilafranca.
- Durant el mes d�abril, cadascun del cursos van visitar la biblioteca de la
vila i van fer diverses activitats segons cada classe.
- El dia 31 de maig van participar en el Rengle del barri de l�ajuntament i el
dilluns dia 3 a veure les catifes de flors fetes pels vilatans de Barri de l�Es-
glésia i la Falla del Barri Diputació.

3r i 4t:
- Relacionat amb l�assignatura de naturals van anar a veure las vinyes, els
arbres florits... el divendres dia 24 de maig.
- El 14 de maig van anar al teatre CAL BOLET de Vilafranca a veure l�incre-
ïble mag Larí. (Els alumnes de 4t no van poder-hi assistir perquè feien unes
proves de competència bàsica que han hagut de fer totes les escoles de
Catalunya).

5è i 6è:
- El 16 maig van anar al teatre CAL BOLET (Vilafranca), a veure una obra de
teatre que porta per nom «rau-rau, la història trista d�un trapezista», orga-
nitzada per «teatre mòbil».
- Els de 5è van anar al museu d�història de Catalunya i a l�Ímax, el 4 d�abril.
- Els de 6è van anar a Montserrat (veure notícia següent).
- 3r d�ESO anirà a l�Aquapolis de Salou el dia 21 de juny.

Els altres cursos no van fer cap més sortida aquest trimestre perquè ja
anaven de colònies.

Assumpta Moreno i Mireia Esteve

Les Sortides

Les proves de la Generalitat
Durant els dies 7, 8 i 9 de maig, la Generalitat va dur a terme unes

proves per avaluar el nivell d�aprenentatge al llarg del 1r cicle d�ESO. Aques-
tes proves les van realitzar els alumnes de 2n d�ESO de 9 a 11h del matí al
mateix col·legi, i tractaven de matèries tant diverses com català, castellà,
socials, anglès, matemàtiques i naturals.

Aquestes han estat corregides pels nostres professors i els resultats han
estat enviats per Internet.

 Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris.

Lluís Llombart
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Viatge de 4t d�ESO
Dels dies 18 al 22 de març els nois i noies de 4t d�ESO van

anar a Cantàbria per tal de conservar un bon record de tots
els seus companys, ja que estan a finals del segon cicle de
l�ESO, i l�opció de viatjar és una gran ocasió de comiat.

El viatge consistia en visitar Cantàbria i les seves rodalies.
Van sortir de l�escola a les 7 h del matí del dia 18 de març

en direcció a Saragossa on van parar a esmorzar i van visitar
la Basílica del Pilar. Després va estar a Burgos on van poder
visitar la catedral. A la tarda-vespre arribaven a l�hotel de
Santillana del Mar, anomenat Els Hidalgos, on van sopar i
dormir.

 El segon dia van visitar el parc natural de Cabárceno, an-
tiga zona minera dedicada a l�explotació del mineral de fer-
ro i que es va reconvertir en un parc natural on les diferents
espècies animals hi viuen en semillibertat. També van anar a
veure la Neocova d�Altamira (rèplica de l�originària cova) i
Comillas, on van poder visitar el «Capricho de Gaudí» i «El
Palau dels Marquesos de Comillas» (protectors de Verdaguer
en les seves bones èpoques).

El dimecres, van tenir l�ocasió de visitar el mercat del bes-
tiar de Torrelavega, on els pagesos de la zona van comprar i
a vendre el seu bestiar. A més de la farum hi van poder veure
munyir manualment les vaques i altres curiositats dels ani-
mals domèstics. Aquell mateix matí van passejar per la po-
blació medieval de Santillana del Mar, on s�allotjaven, el cen-
tre de la qual respon als cànons de construcció de l�època i a
la tarda van estar a Santander, la península de Magdalena
amb la seva universitat d�estiu, Menéndez Pelayo, el tren
magdaleno que la passeja, els animals del petit zoo i els pe-

nya-segats que
donen a la platja
del Sardinero.

 El dijous van
pujar als Pics
d�Europa amb el
telecabina de  Fu-
entedé. Allí va
gaudir de sol i neu.
El bon temps va
fer que s�allargués
l�estona d�estar a
la muntanya i els
alumnes van po-
der divertir-se bai-
xant amb plàstics
i anoracs per la
neu i tirant-se bo-
les. Van dinar a la
població libanesa de Potes, i finalment el cinquè i últim dia
van visitar el museu de Guggenheim, de Bilbao.

Havent dinat van emprendre el viatge de tornada a Sant
Sadurní i van arribar a les 22 h amb un sac d�experiències
per recordar.

Comentaris de 4t d�ESO:
4t A Delegat: Joan M. Amat

- Va ser una experiència molt «guapa», va anar molt
bé, per repetir-la.
Subdelegat: Jaume Raventós
- Un viatge inoblidable i ple de records.

4t B Delegada: Loli Gil
- Van haver-hi uns dies molt bons i vam aprendre molt.
Subdelegat: Roger Creixell
- Un viatge per repetir amb els companys i s�hauria de
fer sovint.

4t C Delegada: Lídia Naranjo
- Una experiència que difícilment oblidarem.
Subdelegada: Ada Font
- Va fer molt bona setmana i fins i tot quan vam anar
als Pics d�Europa pràcticament anàvem amb màniga
curta.

Meritxell Ruiz, Alícia Chamorro,
Mireia Esteve i Assumpta Moreno

El passat 8 de maig, a l�església de Sant Sadurní, tots els alumnes de les escoles van fer la cantata del Petit Príncep.
La cantata es va fer a les 8 del vespre (obert a tothom), i també se�n va fer una

altra a les 11 del matí, per als alumnes de les escoles de Sant Sadurní.
- De l�escola Sant Josep van cantar els alumnes de cinquè de primària.
- De l�escola del Carme van cantar els alumnes de quart de primària.
- De l�escola Vilarnau van cantar els alumnes de tercer i sisè de primària.
- De l�escola Mossèn Cinto Verdaguer van cantar els alumnes de sisè.

La cantata va ser organitzada per la Coral els Gotims de Sant Sadurní, amb la
col·laboració dels mestres de música de les escoles de Sant Sadurní.

Els professors de música de cadascuna de les escoles van ser obsequiats amb
una ampolla de cava magnum i els alumnes amb una capseta de bombons.

Cantata a Sant Sadurní
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Colònies 2002
3r D�EDUCACIÓ INFANTIL (Elefants)
15, 16 i 17 d�abril - Marinada (Cambrils)
Del dia 15 al 17 d�abril,
els alumnes d�Elefants
van anar a una casa de
colònies que es diu Mari-
nada a Cambrils.
Allà van poder fer activi-
tats com jugar a la platja,
anar amb vaixell i visitar
un aquari on es podien
tocar algunes espècies
marines. Molts van tornar
amb les butxaques plenes
de petxines.
Les opinions dels nens de
P-5 són:
P-5 A
Gina Susana - Vam anar a
buscar tresors entre la sorra
Albert Solè - Un dia vam fer castells de sorra
P-5 B
Oriol Quintana - Vam veure un tauró gat
Marta Torelló - Em va agradar molt el vaixell.

1r i 2n D�EDUCACIÓ PRIMÀRIA
13, 14 i 15 de maig - Xaloc (Calders)
Del dia 13 al 15 de maig els alumnes de 1r i 2n de primària
van anar a la casa de colònies de Xaloc a (Calders) i van po-
der conèixer a diferents personatges de l�Edat Mitjana i la
història de Catalunya.
Les opinions dels nens de 1r són:
1r A
Maria Rossell - Vam fer un foc medieval, va venir el Guifré
el Pelos i des del seu castell ens va saludar.

1r B
Arnau Ferran -
Vam haver de fer
unes proves per
convertir-nos en
cavallers i donze-
lles per anar a bus-
car en Diònis que
era el dolent.

1r C
Aitor Bernal - Ens
van fer un espec-
tacle amb focs ar-
tificials i amb mú-
sica medieval.
Opinions dels de
2n:
2n A
Carles Bayot - El
que em va agradar
va ser quan van ti-
rar els petards, els
correfocs, la festa
amb l�animador i
les proves que
vam fer: el pont
del mico, l�aranya
i el tir amb arc.
2n B
David Deiros - Vam
fer un joc de nit i
també vam fer tir
amb arc i vam pas-
sar per la tela
d�aranya.
2n C
Meritxell Climent:
- Ens ho vam pas-
sar molt bé, l�es-
pectacle de foc em va agradar molt.

3r i 4t D�EDUCACIÓ PRIMÀRIA
17, 18 i 19 de juny - Mas Banyeres (Centelles)

5è i 6è D�EDUCACIÓ PRIMÀRIA
17, 18 i 19 de juny - Mas Gorgoll (Palamós)

2n D�ESO
17, 18, 19 de Juny - Oliola (Pons)

(Les dates de colònies d�aquests últims grups no ens han
permès fer cap comentari).

Assumpta Moreno i Mireia Esteve

Teatre fi de curs
Diumenge, 26 de maig
A les 15.15 h i a les 17.30 h
Obra: Pigmalió
Curs: 4t ESO
Directora: Assumpta Varias

Dilluns, 10 de juny
A les 20 h
Obra: El militar fanfarró,
Curs: 1r Primària
Directora: Montse Martínez

Dilluns, 10 de juny
A les 21 h
Obra: Groc Molier,
Curs: 6è, 1r i 2n d�ESO
Directora: Montse Feixó

Dijous, 13 de juny
A les 20 h
Obra: El secret de la gota d�aigua
Curs: 1r
Directora: Yvonne

Dijous, 13 de juny
A les 20 h
Obra: La faula del llop i la guineu
Curs: 2n
Directora: Núria Plazas



abril · maig · juny 2002

11

El dia 21 de juny a les 9 h, es va celebrar el comiat dels
alumnes de 4t d�ESO a la sala d�actes del col·legi. L�acte s�in-
augurà amb un discurs per part del director Joan Amat i
seguidament els tocà el torn als 3 tutors: Helena Niubò, J.
Lluís Bermúdez i Mercè Pallarès. Els discursos foren força
emotius i tant els pares com els alumnes se�ls veia emocio-
nats.

Comiat de 4t d�ESO

El divendres dia 7 de juny a les 10 hores del vespre va
tenir lloc al pati de secundària, la festa de les Orles, que anu-
alment es realitza per acomiadar els alumnes de segon de
Batxillerat. L�acte va començar amb diverses actuacions i co-
reografies que els dedicaren les alumnes de Primer de Batxi-
llerat, tal i com es ve fent en aquestes últimes celebracions.
A continuació uns alumnes de segon de Batxillerat van fer
un ballet increïblement ben fet, tal i com era d�esperar, ja
que durant tot el curs aquests alumnes es desvivien per par-
ticipar i fer xous en qualsevol dels actes que es feien a l�esco-
la. Després, el director i els tres tutors de segon van fer un
discurs en el que van reconèixer tot l�esforç que els alumnes
havien fet per arribar fins aquí i els van desitjar el millor per
al seu futur. També els van donar l�Orla juntament amb una
insígnia de plata del col.legi com a record.

Finalment, alguns alumnes van dedicar uns parlaments
molt emotius en els que es recordaven molts moments d�ale-
gria compartits, però a ells se�ls notava certa melangia per-

Les Orles de 2n de Batxillerat

Els alumnes de P-5 (els més grans d�Educació Infantil) el passat divendres 14 de
juny van fer una festa de graduació per ser l�últim any que passen en aquesta
secció.

Aquesta graduació es va celebrar a la sala d�actes per a tots els familiars, sota la
direcció de les tutores Rosa Orensanz i Teresa Amposta amb la col·laboració d�en
Pep Picas. Després del lliurament dels diplomes (que com sempre, es va fer de
forma individualitzada i vestits amb toga i birret) tots els nens van cantar una
cançó.

 Per finalitzar l�acte, al bar de l�escola va haver-hi un pica-pica i els pares van
poder trobar un detall que els havien preparat els seus fills.

(El reportatge fotogràfic sortirà publicat al proper número de la nostra revista).

Judith Isart i Rosa Gallardo

Graduació
d�Educació Infantil

Una de les sorpreses de la vetllada va ser la projecció de
tot un seguit de fotografies dels alumnes des que anaven a
Cargols fins ara: activitats a l�escola, colònies, actuacions, el
viatge... tots els escenaris possibles amb els mateixos actors
que anaven canviant d�edat.

Aquestes imatges i moltes més, estaven en un CD que
s�emportaven a casa.

Abans de donar-los el diploma acreditatiu i una foto mu-
ral per a cadascun, els alumnes varen llegir un text on agra-
ïen a l�escola tots els esforços que els havien brindat i on els
propis alumnes acomiadaven els companys que deixaven els
estudis o aquest centre i també desitjaven bona sort als qui
el curs vinent estaran a Batxillerat.

Per acabar la trobada de comiat, tots els presents van
anar a la Sala Recreativa a prendre un refresc.

(Les fotografies sortiran publicades al proper número de
la Revista Lligams).

Alícia Chamorro i Meritxell Ruiz

què a partir d�ara cadascú seguirà diversos camins.
L�acte va concloure amb un refrigeri per a tothom i els

alumnes van marxar amb autocar a Sitges per celebrar-ho
pel seu compte.

(Les fotos d�aquest acte sortiran publicades en el proper
número de la Revista Lligams).

Mireia Riba i Estela Sans
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Esports

Mots encreuats
HORITZONTAL
1. Per emmagatzemar fulls i documents / Es pot fregir o fer-ne truites
2. Verb anar en castellà / Al revés: escola tècnica de lampistes / Univers
3. Objecte que serveix per esborrar / On neixen els ocellets / un romà
4. Molt amic d�una dona casada / Al revés: mil quilos
5. Nota musical / Crit del Tarzan / Germana del meu pare
6. Primera lletra de l�abecedari / Trobada de dues persones / Punta d�una taula
7. Associació d�orangutans americans / En aquest moment
8. S�hi va a menjar
9. Nom d�una actriu catalana que té per cognom Gil / Soroll
10. Període literari del segle XVIII / Amb ell olorem
VERTICAL
1. Crustaci / Al revés: local per anar a prendre un café
2. Olor molt suau, fragància / Al revés: zona de servei
3. Els francesos no la saben pronunciar / Extremitat de l�home / Ho acostumem a fer
quan tenim angines
4. Contrari de la muntanya / Al revés: n�hi ha de pinyades
5. Nom d�un extraterrestre de cinema / Tascó que es posa en una porta / Poesia que
enalteix quelcom
6. Número 10 amb anglés / Quan et fas mal ho dius / Universitat Nuclear de Colorado
7. Primera vocal / Al revés: hiat / Sinònim de defecte
8. Futur del verb muntar / El Nord
9. Dues rodes / Organització Internacional / Per agafar una bossa
10. Quantitat única / Al revés: Clot que pots trobar a la carretera

Santi Rodríguez, 3r d�ESO

BÀSQUET FEMENÍ INFANTIL
El dissabte 13 d�abril es va fer un partit en el que hi van disputar l�equip de

bàsquet femení del col·legi contra l�Olèrdola que va acabar amb un 23-19 a favor
de l�equip del col·legi.

Després d�aquest partit l�equip de bàsquet jugarà la fase territorial.
L�equip de bàsquet està format per:
Entrenador: Àlex Esteve.
Jugadores: Anna Jiménez Morera, Regina Pinyol Rovira, Cèlia Pintado Jou, Anna

Esmel Jou, Helena Quesada Llucià, Mònica Sayas Payarols, Maria Bermúdez Raventós,
Montserrat Roig Rocamora, Maria Forns Casado, Dafne López Mora i Marigna
Pintado Jou.

Carles Álvarez, 3r ESO B

FUTBOL SALA
L�equip Infantil de Futbol Sala ha quedat en la 7a posició tenint en compte que

la majoria de jugadors són de primer any, es pot considerar una bona campanya.
L�equip Cadet de Futbol Sala ha quedat en la 12a posició, i com que la majoria

d�equips eren d�últim any de cadets, la posició és merescuda.

BÀSQUET FEMENÍ
L�equip infantil de bàsquet femení ha quedat CAMPIÓ amb medalla d�or del

Consell Esportiu de l�Alt Penedès. Ha fet una molt bona campanya i per aquest
motiu han anat als campionats Territori-
als de la província de Barcelona. Als ter-
ritorials es va guanyar a l�escola
ESCURSELL (Vallès Oriental) per 35-12, fi-
nalment es va fer la «FINAL FOUR» entre
les comarques del Maresme, Vallès Occi-
dental, Osona i l�Alt Penedès. El nostre
equip va perdre contra l�UE Osona per
51-32. Així doncs, l�equip infantil de bàs-
quet de l�escola Sant Josep ha quedat
entre els quatre primers de la província
de Barcelona.

HOQUEI
Prebenjamí
Jornada 8: CE Noia A - Sant Josep ............................................ 4-3
Jornada 9: Sant Josep - Olímpic CH Vilanova .................... 2-1
Jornada 10: Caixa Penedès P. Vilafranca - Sant Josep ...... 4-5
Jornada 11: Sant Josep - HC Esplugues .............................. 0-10
Jornada 12: CE Laietà  - Sant Josep .......................................... 5-1
Jornada 13: Sant Josep - CE Samà Vilanova B .................. 6-4
Jornada 14: Ribes CP - Sant Josep ............................................. 6-2

Benjamí B
Jornada 8: CE Noia - Sant Josep ................................................. 2-2
Jornada 9: Sant Josep - Olímpic CH Vilanova .................... 6-6
Jornada 10: CP Sitges - Sant Josep ........................................... 7-6
Jornada 11: Sant Josep - Igualada HC B ............................... 9-1
Jornada 12: CE Laietà - Sant Josep ........................................... 2-6
Jornada 13: Sant Josep - PHC Sant Cugat ........................... 8-3
Jornada 14: Ribes CP - Sant Josep ............................................. 3-5

Benjamí A
Jornada 8: Descansa
Jornada 9: Sant Josep - PHC Sant Cugat .............................. 0-0
Jornada 10: CH Caldes B - Sant Josep ................................. 12-2
Jornada 11: Descansa
Jornada 12: CE Arenys de Munt - Sant Josep ................... 4-5
Jornada 13: Sant Josep - CP Vic A .......................................... 2-12
Jornada 14: CP Voltregà A - Sant Josep ............................. 13-4

Aleví
Jornada 8: CP Roda - Sant Josep ................................................ 3-3
Jornada 9: Sant Josep - CH Lloret A ......................................... 2-6
Jornada 10: CHP Sant Feliu Codinesa - Sant Josep ........ 3-7
Jornada 11: Sant Josep - IPM Sants Montjuïc CHP ........ 7-4
Jornada 12: CP Tordera A - Sant Josep ................................... 7-2
Jornada 13: Descansa
Jornada 14: JC P Sant Celoni Francar - Sant Josep ........ 3-8

Infantil
Jornada 8: CH Juneda - Sant Josep ........................................... 6-5
Jornada 9: Sant Josep - CP Vic A ................................................ 1-3
Jornada 10: Noia Freixenet - Sant Josep ............................... 5-7
Jornada 11: Sant Josep - FC Barcelona .................................. 3-7
Jornada 12: CE Samà Vilanova - Sant Josep ...................... 1-7
Jornada 13: Reus Deportiu A - Sant Josep .......................... 5-5
Jornada 14: Sant Josep - La Salle Bonanova A .............. 16-1

Carles Álvarez, 3r ESO B


