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Editorial

Complir cent anys és una fita molt important per a
qualsevol institució, sigui del tipus que sigui. Per a
un Col·legi ho és encara més, ja que un centre educatiu és constantment un reflex de la societat que
l’envolta i aquesta societat durant el darrer segle ha
canviat molt en tots els aspectes. Això no vol dir
que hagi d’anar a remolc de la societat, sinó tot al
contrari, ha d’anar sempre un pas per davant. Des
de la seva creació el Col·legi ho ha intentat sempre.
Primer centre de la zona que deixa de fer classe
el diumenge al matí. Primer centre que instaura
les classes d’educació física. Primer centre que introdueix l’esport com a element educatiu. Primer
centre privat de Catalunya que obté el permís oficial per a l’ensenyament mixt (nois i noies) al 1966.
Primer centre que dóna classes de català i en català.
Primer centre que instaura la Formació Professional
i la Formació d’Adults (PPO: Formación Profesional
Obrera); el primer curs que es va fer a finals dels
anys 60 va ser un curs per a manejar “motocultors
tipus Pascuali” quan els agricultors de petites extensions abandonen els animals de tir i es passen
als motocultors. Primer centre de Batxillerat Homologat. Etc.
Tanmateix el que ha canviat poc del Col·legi durant
aquests primers cent anys són els seus objectius
fundacionals. Visió cristiana de l’home i del món.
Formació plural i neutral més enllà de la simple
instrucció acadèmica. Voluntat comarcal des dels
seus inicis; a l’any 1911 ja hi havia alumnes amb
règim d’internat des de Martorell fins a Sant Pere
Sacarrera. Precisament per això, encara avui ens
considerem un Col·legi i no una simple escola. I un
darrer objectiu que potser hauria d’anar al principi,
és la “divisa” gabrielista: Labor Omnia Vincit, l’esforç personal tot ho pot. I així ha estat durant cent
anys, acumulant esforços importants de Prohoms
de la Vila (p.ex. el mateix fundador, Sr. Manuel Raventós i Domènech), dels pares, dels alumnes i dels
mateixos professors (laics darrerament i religiosos
anteriorment).
Moltes circumstàncies i molt diverses han fet possible que el Col·legi pugui complir cent anys. Cercar
sempre la qualitat de l’ensenyament i la voluntat de
servei a les famílies. Adaptar-se als temps en tots
els aspectes, fins i tot la Titularitat ha passat de centre religiós a una Societat Anònima, després a una
Cooperativa i actualment a una Fundació. Entendre
els rendiments, sobretot acadèmics, amb criteris
d’empresa privada. Ser més partidaris de l’evolució
continuada que de la revolució momentània. Etc.
El que ha estat més important de tot i encara ho és
avui i ho serà els propers cent anys, és que les nostres famílies sempre han entès que a casa s’han de
transmetre els valors i l’educació als fills i el Col·legi

ho ha de complementar de mutu acord afegint-hi la
part d’ensenyament i formació acadèmica.

amb els objectius clars, amb sentit del deure i gaudint de la feina ben feta.

I en darrer terme i no perquè tingui menys valor,
una causa molt important de l’èxit del Col·legi ha
estat el seu Claustre. Els professors són la peça clau
d’una escola, són el motor. Són importants els edificis i són importants les instal·lacions, però el més
important de tot és l’equip de professors. En aquest
sentit el Col·legi Sant Josep té un gran capital humà.
Té un Claustre plural en tots els aspectes i al mateix
temps cohesionat, que funciona com una sola peça,

Per molts anys a tots i agrair-vos la confiança i l’esforç que ens heu dipositat. En volem ser mereixedors cent anys més.
Joan Amat i Marquès
Director

La frase del Centenari

No hi ha res que eduqui tant a un mateix com voler atendre a la responsabilitat d’educar els propis fills.
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Tot rordant el Nadal
18 de desembre: LA FIRA DE NADAL
La Fira d’aquest Nadal va ser un èxit, tant per
la participació dels alumnes, com per l’afluència de pares, familiars i amics que van visitarla. El dissabte, el pati del col·legi es va omplir
de gent, música, paradetes, llums i decorats.
Els nens i les nenes de 1r a 6è de Primària van
posar a la venda diverses manualitats de temàtica nadalenca amb la finalitat de recaptar
diners per a Càritas Sant Sadurní.
La recaptació total va ser de 3.500 euros!!!
Cal felicitar als alumnes i a les mestres per la
il·lusió i la dedicació amb què ho van organitzar i agrair la col·laboració de tothom qui hi
va participar.
A mitjans de gener la Direcció del col·legi i
una representació de nens i nenes de Primària van entregar els diners de la col·lecta a
mossèn Carles Catasús, representant de Càritas Sant Sadurní.

Fira de Nadal

Fira de Nadal

Arribada del patge Parsifal
Arribada del patge Parsifal

20 de desembre: ELS PASTORETS
Les mestres d’Educació Infantil van escenificar els tradicionals Pastorets a la Sala d’Actes
del col·legi per al públic de preescolar.
21 de desembre: ARRIBADA DEL PATGE PARSIFAL
Tots els alumnes d’Educació Infantil i Primer
Cicle de Primària van lliurar nerviosos i illusionats les seves cartes al Patge Parsifal, que
els va rebre solemnement a la Sala d’Actes del
col·legi.

Arribada del patge Parsifal

22 de desembre: EL CAGATIÓ, LA GIMCANA I L’ACTE LITERARI
Aquests mateixos alumnes van fer cagar el
Tió, tot cantant nadales i recitant el vers de
Nadal davant dels seus companys de classe.
Segon de Batxillerat va ser el curs encarregat
d’organitzar la Gimcana de Nadal. Els alumnes
de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat hi van participar de molt bon grat i amb moltes ganes de
gresca. Karaoke, equilibrisme, mullena i grans
dosis d’humor..., ja us ho podeu imaginar!
Els guanyadors van ser l’equip de 1r B de Batxillerat.
Durant l’Acte Literari del mateix dia es van
lliurar els premis als guanyadors dels dos concursos que tenien convocatòria: el literari i
l’artístic.

Gimcana

Gimcana

Lliurament de diners a Càritas

Sopar de Nadal dels profors
La nit del 20 de desembre, tot el claustre de mestres, professors, membres del Patronat i personal administratiu
del col·legi van assistir al tradicional sopar de Nadal, organitzat per la Fundació.
El sopar es va fer al Restaurant Sol i Vi en un ambient festiu i molt nadalenc.
En el transcurs de la festa el Sr. Josep Ferrer, president de la Fundació, va obsequiar a Joan Amat, Pere Ribé, Pilar
Canals i Teresa Montserrat pels seus 25 anys de tasca docent i dedicació al col·legi. Araceli Robles també va rebre
la felicitació i l’obsequi pels seus 15 anys de labor professional com a mestre de preescolar.
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Concursos de Nadal

GUANYADORS DELS PREMIS
DE POSTALS NADALENQUES

GUANYADORS DELS PREMIS DE NARRATIVA
PRIMÀRIA
Cicle Mitjà: Contes de Nadal
3r A Títol: “El nen abandonat” de Jordi
Parellada, Jaime Cruces, Javier Cortés,
Jeremí Peñafiel i Marta Méndez

2n C 1r premi: “100 el Nadal” de Laia Goded
i “100% Nadal” de Patrícia Sòria
Finalista: Sergi Torrents
3r A

desert

3r B

3r B

1r premi: “¿Aún no 100tes la Navidad?”
d’Irene M. Carrasco
Finalista: “No 100s l’aura del Nadal?”
d’Irene M. Carrasco

Títol: “El Nadal de la Xènia i el Toni”
d’Anna Viñals, Gina Susana, Marc Rovira,
Òscar Tràver i Fàtima Vicente

3r C

Títol: “La guineu de Nadal”
de Josep Margarit, Abril Martí, Gerard
Galimany, Sergio Martínez i Carles
Domingo

4t A

Títol: “Una nit molt especial”
de Mar Tost, Esther Viñas, Moisès Ferrer
i Alba Pastor

4t B

Títol: “Una nit al pessebre”
de Mariona Queralt, Elena Pérez,
Marc Papiol, Ariadna Ribas i José Manuel
del Valle

4t C

Títol: “Un viatge molt llarg”
de Gisel·la Esteve, Esther Moreno,
Oriol Garrobé i Xavier Giribet

Cicle Superior: Poemes i contes de Nadal
5è A 1r premi: Josep M. Carbonell
2n premi: Alicia Depalle

3r C

3r D 1r premi: “¿Siento la Navidad?”
de Montse Mubarik
Finalista: “Una Navidad a 100”
de Nora Cabeza

6è A 1r premi: Helena Juste
2n premi: Rocío Garnateo
6è B 1r premi: Cristina Formosa
2n premi: Clàudia Rincón
6è C 1r premi: Débora Garcia
2n premi: Anna Hernàndez
ESO: 100 Nadals
1r A 1r premi: “Cent anys després”
d’Àlex Armengol
i “Cor a 100” de Xavier Castellví
Finalistes: Idoia Pineda i Daniel Durán
1r B

1r premi: “La 100traleta de la il·lusió”
d’Anna Sabater
Finalista: Albert Torrents

1r C

1r premi:
“¿Cómo sería una Navidad al 100%?”
d’Anna Nin
Finalista: Maria Guimerà
2n A 1r premi: “El tió de foc”
d’Albert Lorente
i “100% Nadal” de Jordi Balañà
Finalista: Elisabet Isart
2n B 1r premi: “No 100ts el Nadal?”
de Carla Royo
i “Navidad a 100” de Xavier Mañé
Finalista: Íngrid Subirats

3r B

1r premi: Carla Ballarín
2n premi: Anna Viñals

3r C

1r premi: Oriol Font
2n premi: Sergi Aragonès

4t A

1r premi: Esther Viñas
2n premi: Daniel Rojano

4t B

1r premi: Ariadna Ribas
2n premi: Arnau Ferran

4t C

1r premi: Octavi Juste
2n premi: Gisel·la Esteve

4t A

1r premi: “100 Nadals”
de Laura Carbó

5è A

1r premi: Javi Peláez
2n premi: Miquel Aragonès

4t B

1r premi: “No 100s el Nadal?”
d’Anna Viñas
Finalista: “En100dre el Nadal”
de Judit Vilalta

5è B

1r premi: Laura Barrientos
2n premi: Marta Tres

5è C

1r premi: Darío Hernández
2n premi: Georgina Estruch

6è A

1r premi: Aïda Sabaté
2n premi: Judit Bermejo

6è B

1r premi: Paula Tormo
2n premi: Àlex Páez

6è C

1r premi: Cristina Romero
2n premi: Meritxell Yuste

4t C

5è B 1r premi: David Deiros
2n premi: Daniel Miravet
5è C 1r premi: Marc Gumà
2n premi: Christian Trigo

1r premi: “Sents el Nadal?”
de Marc Gonzàlez
Finalista: “100% Navidad” de Rut Ribas

PRIMÀRIA
Cicle Mitjà
3r A 1r premi: Clàudia Olivella
2n premi: Francesc Torné

4t D

1r premi: “En100dre el Nadal”
de Regina Piñol
Finalistes:
“El Nadal no només és per a 100”
d’Albert Punyed
“Nadal a 100” de Daniel Delgado
“100 Nadals” de Joan Puig
1r premi:
“100 Navidades” de Jordi Vendrell
Finalistes: “100 años de felicidad”
de Laura Chacón
“100 per Nadal” d’Álvaro Araque

BATXILLERAT
Poesia - 100 Nadals
1r premi: “100tint el Nadal”
de Joan Torrents
2n premi: “Per un Nadal i un món
decent” d’Albert Farreras
3r premi: “En busca del Nadal”
de Marta Vila
Prosa - 100 Nadals
1r premi: desert
2n premi: “No 100ts el Nadal?”
de Natàlia Urpí
3r premi: “Cendres per Nadal”
d’Elisabet Gago

ESO
1r A

1r premi: Xavier Castellet

1r B

1r premi: Ricard Pintado i Lídia Márquez

1r C

1r premi: Anna Nin

2n A

1r premi: Anna Solé

2n B

desert

2n C

1r premi: Sergi Torrents i Meritxell Sardà

3r A

1r premi: Judith Gil

3r B

desert

3r C

1r premi: Laia Sardà

4t A

1r premi: Cristina Amat i Laura Carbó

4t B

1r premi: Montse Roig

4t C

1r premi: Marina Agudelo

BATXILLERAT
1r A 1r premi: Joan Torrents

Postal guanyadora del concurs de postals

1r B

1r premi: Marta Cuscó

2n A

1r premi: Anna Forés
3

Premiats del Concurs de Postals de Nadal - Cicle Superior

Premiats del Concurs de Postals de Nadal - 1r i 2n d’ESO
Premiats del Concurs de Postals de Nadal - 3r de Cicle Mitjà

Premiats del Concurs de Postals de Nadal - 3r i 4t d’ESO
Premiats del Concurs de Postals de Nadal - Batxillerat

Premiats del Concurs de Postals de Nadal - 4t de Cicle Mitjà

Acte literari de 1r i 2n d’ESO

Acte literari de 3r i 4t d’ESO

Acte literari de Batxillerat
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Espial Centenari
Programa d’act

Diumenge 3 d’abril:
FESTA DE L’HOQUEI
A les 9 del matí,
- Partits d’hoquei base entre els equips del col·legi
Sant Josep i l’A.A. Noia Freixenet

A la 1 del migdia,
- Gran partit entre l’A.A. NOIA FREIXENET i UNA
SELECCIÓ DE JUGADORS EXALUMNES DEL COL·LEGI
Diumenge 10 d’abril:
FESTA DEL CENTENARI
A les 10 del matí,
- Missa a la pista coberta
A 2/4 de 12 del migdia,
- Sardana del Centenari. Amb la col·laboració del Foment
Sardanista de Sant Sadurní d’Anoia
- Espectacle dels alumnes d’Educació Infantil, Primària
i ESO al pati d’Educació Primària
- Presentació de la “Mascota” del col·legi

1905-2005: els murals
del Centenari

Desenvolupar la creativitat i expressar-la a través del llenguatge
visual, descobrir noves possibilitats de comunicació mitjançant la
plàstica i valorar la importància de fer activitats en grup, participant tots en un mateix projecte.
Aquests són alguns dels objectius de l’àrea d’Educació Visual i
Plàstica i, a 1r d’ESO, els han posat a la pràctica amb la realització
d’uns murals sobre el Centenari del col·legi.
El mural del primer trimestre van fer-lo els alumnes de 1r ESO B;
el del segon trimestre l’han realitzat els nois i noies de 1r ESO C i
el del tercer trimestre el faran els de 1r ESO A.
Els murals són de grans dimensions -330 x 240 cm-, estan exposats al vestíbul principal del segon pis i han estat ideats pel professor de plàstica Manel Ramon.

A 2/4 d’1 del migdia,
- Descoberta de la Placa Commemorativa
- Inauguració de la pista coberta i dels vestidors
- Presentació del LLIBRE DEL CENTENARI
- Parlaments de les AUTORITATS
Tot seguit,
- Refrigeri per a tothom i comiat
Divendres 22 d’abril:
DIADA DE SANT JORDI
A les 8 del vespre, a la sala d’actes,
- CONCERT de quartet de corda a càrrec de músics de
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya
- Presentació de l’AUCA DEL CENTENARI
- LECTURES POÈTIQUES dels alumnes
Divendres 20 de maig:
PASSAT I PRESENT DEL COL·LEGI
A 2/4 de 9 del vespre, a la sala d’actes,
- PRESENTACIÓ DE L’AUDIOVISUAL HISTÒRIC
del col·legi
- Inauguració de les EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIES
I MATERIALS ANTICS
Copa de cava per a tothom
Dissabte 11 de juny:
FESTA ESPORTIVA
A les 5 de la tarda, a les pistes,
- Festa de tot l’ESPORT EXTRAESCOLAR
- Exhibició de PATINATGE ARTÍSTIC
Dissabte 2 de juliol:
SOPAR DEL CENTENARI
A les 9 del vespre, al pati del col·legi,
- SOPAR amb exalumnes, pares, professors, exprofessors,
amics...
- CLAUSURA DE LES EXPOSICIONS
Tots aquests actes són oberts a tothom

Exposició infantil

UNA MIRADA AL PASSAT
Com ja informàvem en el número anterior de Lligams, l’exposició “Una mirada al passat” va inaugurar-se a meitat de desembre
enmig de molts elogis i felicitacions per la complexitat i l’impacte visual del projecte. Les mestres d’Educació Infantil, les seves
creadores, van transformar el vestíbul de preescolar en retalls
d’història de la vila de Sant Sadurní i del nostre col·legi amb gran
plasticitat i cert aire de nostàlgia.
Per la seva relació directa amb la celebració del Centenari, l’exposició romandrà oberta durant bona part del curs.
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Espial Centenari
1905-2005: Renya hiﬆòrica-col·legi Sant Josep
L’industrial sadurninenc Manuel Raventós i
Domènech, de can Codorníu (1862-1930),
fou el creador del Col·legi Sant Josep, d’ensenyament no oficial per a nens i regit pels
germans gabrielistes, a la vila de Sant Sadurní
d’Anoia.
El primer curs escolar s’inaugurà l’1 de setembre de 1905 en una casa propietat del senyor
Raventós al carrer de l’Hospital, número 9,
que fins no feia gaire havia hostatjat l’escola
pública de la vila. Fou nomenat director el
germà Dámaso, francès i home d’elevada cultura i de sòlida formació acadèmica.

S’obrí amb onze alumnes i arribaren ràpidament al centenar. L’èxit inicial fou total, i va
caldre fer una notable ampliació en el mateix
edifici, que va ocupar les cases dels números
9, 11 i 13 del carrer de l’Hospital. El senyor
Raventós encarregà l’obra a l’arquitecte barceloní Alexandre Soler i March a finals de
1908. El nou col·legi va poder admetre nens a
tota pensió i ja disposava de capella.
Els alumnes rebien educació completa en tots
els aspectes, a més de la predilecció que tenien els germans per la pràctica dels esports
i l’excursionisme. Això va atreure cada cop
més alumnes però, com que era un col·legi
privat i de pagament, majoritàriament fou
freqüentat pels fills de les famílies que econòmicament s’ho podien permetre, com ara els
propietaris rurals, els menestrals i els d’altres
estaments.

Durant la Segona República, en promulgarse la Llei de Confessions i Congregacions, el
1933, el col·legi va quedar secularitzat i se li
canvià el nom pel d’Escola Milà i Fontanals,
però els germans continuaren la tasca pedagògica sense cap entrebanc.
El 31 de maig de 1936 les autoritats del moment obligaren a tancar l’escola. Tot i així
continuaren les classes en cases particulars
6

fins que començaren les vacances el 15 de juliol.
En esclatar la revolució, el 19 de juliol, uns germans van haver d’amagar-se en cases de la vila, i
d’altres ja havien marxat uns dies abans. El 23 de
juliol el col·legi fou saquejat i la capella profanada.
L’edifici, va ser confiscat pels anarquistes, i convertit en magatzem de queviures i altres productes de primera necessitat.
En acabar la Guerra Civil es tornà a obrir el 16
d’octubre de 1939, amb el nom de Colegio San
José. Els germans gabrielistes retornaren però la
situació havia canviat molt per causa del conflicte armat: el col·legi havia sofert desperfectes i es
trobava en una situació d’habitabilitat molt precària, la qual cosa provocà certa tibantor entre les
autoritats de la població i la congregació religiosa.

Aleshores, per iniciativa del fill del fundador del
col·legi, senyor Manuel Raventós i Fatjó, es creà el
Fomento de Cultura Popular S.A. El 1947 la família Raventós de can Codorníu hi aportà el terreny,
que era el pati gran de l’escola, així com capital
en efectiu. A més, l’empresa Codorníu S.A. i diversos socis formaren la societat i hi aportaren
diners. El fet comportà que es pogués construir
un nou edifici i, el dia 20 de juliol s’hi col·locà simbòlicament la primera pedra. Les obres duraren
una colla d’anys, ja que no foren enllestides en la
seva totalitat fins al 1953, en què es tancà l’edifici
del carrer de l’Hospital i tot l’ensenyament passà
al nou edifici construït entre els carrers de Sant
Pere i de Tamarit. Aquest canvi va comportar un
progressiu augment de les matriculacions.
Durant el curs 1967-1968 la xifra era de 450 matriculats. Aquest fet comportà que es constituís,

el 30 de desembre de 1966, la Cooperativa de
Enseñanza y Promoción Social, la qual comprà
uns terrenys propers al col·legi, a les partides de
la Canaleta i la Triola, per construir-hi un edifici
nou de molta més capacitat i adaptat a les noves
exigències que es presentaven en l’ensenyament.
Es col·locà la primera pedra el 23 d’abril de 1967 i

s’inaugurà oficialment el 19 de març de 1970.
Aleshores, l’ensenyament infantil quedà en
l’edifici del carrer Sant Pere i l’ensenyament
primari i secundari en l’edifici acabat de construir sota la direcció de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí.
A partir d’aquest moment, les millores i ampliacions del nou edifici han estat constants
fins a l’actualitat, per tal d’adaptar-lo a les exigències de cada moment i al gran creixement
d’alumnat que hi ha hagut.
El canvi social que experimentava la societat
i la manca de vocacions religioses, entre altres factors, van comportar que els germans
gabrielistes, que l’havien dirigit des de la seva
fundació, abandonessin el col·legi l’any 1979.
Tota la responsabilitat educativa va passar
al claustre de professors i esdevingué des
d’aquell moment una escola confessional cristiana, de titularitat seglar.
Més endavant es va creure convenient passar
la Cooperativa a una Fundació, acte que fou
dut a terme el 6 de setembre de 1991. Prengué el nom de Fundació de Cultura i Promoció Social i quedà sota la tutela dels patrons
de la Fundació; però l’edifici del carrer de
Sant Pere, propietat del Fomento de Cultura
Popular S.A. es manté amb les mateixes atribucions que quan es creà, l’any 1947: el seu
nom s’ha canviat recentment pel de Frimita
Popus S.A.
Aquesta és una breu pinzellada històrica dels
trets generals d’un col·legi que ara compleix
100 anys d’existència a la vila de Sant Sadurní

d’Anoia. Les dues terceres parts d’aquests
anys ha estat sota la direcció de la congregació religiosa de Sant Gabriel (1905-1979) i
la resta ha estat governat per una institució
laica, la qual ha sabut continuar amb escreix
la línia marcada pels seus antecessors, tot
convertint-lo en un dels col·legis amb més
pòsit educatiu de la comarca del Penedès i
àrees veïnes, com queda plenament demostrat en el moment que compleix el centenari:
un claustre de 74 professors; 6 persones de
personal administratiu i serveis; 1.162 alumnes matriculats a educació infantil, primària,
secundària i batxillerat; menjador amb més
de 700 àpats diaris; transport escolar de 387
alumnes repartits en 10 itineraris, etc.
L’alumnat procedeix de 43 municipis diferents
de la nostra geografia. Tot plegat, s’ha aconseguit mercès a una bona administració i a un
ensenyament de qualitat basat en una filosofia pròpia, com és la concepció cristiana de la
vida, inserida en els costums, les tradicions i
la identitat de Catalunya.
Extracte d’un text de l’historiador:
Salvador Llorac i Santís
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Un Sant Josep molt pial

La Primària va celebrar el dia de Sant Josep d’una forma molt especial.
Després d’un esmorzar de germanor a les classes, els nens i les nenes de 1r a 6è es van distribuir en
grups per fer els Tallers del Centenari. Aquestes activitats es van organitzar amb l’ajut i la col·laboració
de mestres i professors, pares i avis i fins i tot alguns exalumnes.
Es van fer els següents tallers:
Ràdio · Paper de fa cent anys · Jocs tradicionals · Dames · Telenotícies · Tres en ratlla
Fotografia · Bunyols · Pastissos i dolços · Recorregut per Sant Sadurní · Jocs del centenari
Visita a la parròquia · Excursió a Can Rossell · Quadres de pintura · Parlem amb els avis

Nou número de fax
Des de l’1 de març el nou número
de fax del col·legi és el:

938 911 250

A partir de 2/4 de 4 de la tarda tots van cantar i ballar en una tarda molt animada: cançons i danses amb
Lluís Pinyot per als més jovenets i “discoteca” per als més madurs de l’Educació Primària.
A Preescolar també van tenir una tarda de festa amb actuació musical sorpresa.

Solidaritat amb l víim
del tsunami

Després del sisme marí del passat 26 de desembre, que va arrasar les
costes del sud-est d’Àsia, el col·legi va proposar-se ràpidament algun
tipus d’actuació solidària.
Des de les tutories i les classes de ciències socials es va parlar als
alumnes del terrible succés. El dia 12 de gener, en moltes aules es va
llegir un text que convidava a la reflexió i, seguidament es va fer un
minut de silenci en homenatge a les víctimes del tsunami.
D’entre totes les iniciatives que s’estaven duent a terme a nivell internacional per tal d’oferir suport als damnificats, la més propera a la
sensibilitat dels alumnes del centre era la d’UNICEF.
Aquesta organització demanava ajut urgent per garantir les necessitats bàsiques i el refugi de milers d’infants en situació d’emergència.
Fins al 21 de gener es van recollir donatius. Molts alumnes hi van participar i la recaptació total va ser de 8.928 euros. Una representació
de nois i noies es van ocupar de fer el recompte i ingressar aquesta
quantitat al compte d’UNICEF.

Xerrada d’Alfredo Gómez
El dia 18 de gener, els nois i les noies de 6è d’EP van assistir a una
xerrada de l’escriptor madrileny Alfredo Gómez, a la Sala d’Actes
del col·legi.
Gómez és autor del llibre “Un amigo en la selva” que els alumnes
llegeixen a classe de llengua castellana.
Per a ells, va ser tota una experiència conèixer a aquest escriptor
de literatura infantil i juvenil, doncs ja havien llegit alguns llibres
seus en cursos anteriors: “Luisón”, “Amalia, Amelia i Emilia”, “El
monstruo i la bibliotecaria”, “Aventuras de Nico” i “El volcán del
desierto”.
Els alumnes portaven preguntes preparades i l’escriptor es va
mostrar molt receptiu i acostumat a connectar amb un públic
jove.
Al final de la xerrada-col·loqui va signar el llibre “Un amigo en la
selva” a tots aquells que ho van voler.

“Llegir sempre ens ajudarà a trobar-nos a nosaltres mateixos, sentirnos diferents i lliures” Alfredo Gómez

Xerrad per a l famíli
JOAN SEGURA PARLA DEL REPTE DE FER-SE GRANS
A les vuit del vespre del dijous 10 de febrer va tenir lloc a la Sala d’Actes del col·legi una xerrada formativa per a famílies d’Educació Primària amb el tema “El repte de fer-se grans”.
La xerrada va anar a càrrec del Sr. Joan Segura qui, de forma molt amena i propera al públic, va emfasitzar molt en la qüestió de com ajudar
als nens i les nenes a prendre decisions. També va tractar la importància de saber reflexionar abans d’actuar i d’aprendre a ser conseqüents
amb les pròpies accions.
La conferència-col·loqui es va organitzar amb el suport de la Secretaria
de la Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya.
ORIENTACIÓ ACADÈMICA PER A 4t D’ESO
La convocatòria del passat 3 de març a la Sala d’Actes va reunir a pares i alumnes de 4t d’ESO per assistir a la presentació del viatge a

Cantàbria i a una xerrada sobre orientació acadèmica.
La presentació del viatge de fi d’etapa va anar a càrrec de la Srta. Begoña, representant de l’agència Termetours, qui va explicar l’itinerari
i les visites programades. Els tutors van informar als pares de les diferents activitats que els seus fills havien dut a terme al llarg de tot el cicle
per obtenir diners i rebaixar el cost total del viatge: la venda de roses i
samarretes; el bar del dia de Portes Obertes del curs passat i la venda
de números del sorteig d’un viatge. També van parlar de la normativa
i van donar alguns consells d’interès.
Seguidament, el director del col·legi, Joan Amat, va exposar les línies generals dels estudis postobligatoris per als alumnes que finalitzen
l’ESO. Va presentar les diferents possibilitats (batxillerat, cicles formatius, etc.) tot insistint en la importància de prendre una bona elecció.
Seguidament va concretar en les modalitats de Batxillerat que s’imparteixen al nostre centre.
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Sortid culturals

Les excursions i sortides culturals del segon trimestre
han estat les següents:
EDUCACIÓ INFANTIL
P3 3 de març. Barcelona. L’Aquàrium
P4 9 de març. Copons. Espectacle i taller del Circ
a les Feixes
P5 8 de març. Barcelona. El Poble Espanyol i Parc
de l’Escorxador, per contemplar l’obra
escultòrica de Joan Miró.

Curs d’quí al batxillerat

Els alumnes de 1r de Batxillerat van fer una estada de tres dies a la neu. Del 15
al 17 de desembre van tenir l’oportunitat de practicar l’esquí de fons i les raquetes de neu a les estacions d’esquí de la Llosa, a França i de Guils-Fontanera, a la
Cerdanya.
La bona predisposició dels alumnes, el bon ambient i un temps meteorològic realment excel·lent van fer possible que les classes s’aprofitessin al màxim.
Diverses activitats lúdiques complementaven el programa: piscina coberta, festes
després de sopar... i una visita a la ciutat de Puigcerdà, el darrer dia de l’estada.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r 16 de març. Capellades. Molí Paperer i Parc de
Bombers
2n 16 de març. Vilanova i la Geltrú. Museu de
curiositats marineres, Museu del Ferrocarril,
viatge amb tren mini i viatge amb golondrina
3r 10 de març. Terrassa. Museu de la Ciència i
la Tècnica
4t 16 de març. Ruta per l’Alt Penedès.
Visita al conjunt arqueològic de Sant Miquel
d’Olèrdola i embassament de Foix a Castellet
i la Gornal
5è 16 de març. Barcelona. Museu d’Història de
Catalunya i IMAX
6è 17 de març. Tarragona. Museu Arqueològic
i ruta per la ciutat romana
ESO
1r 25 de febrer. Núria. Excursió i taller de
Meteorologia
2n 18 de març. Puig-reig. Visita guiada a la Colònia
Vidal
3r 14 de febrer. Barcelona. Palau de la Música Catalana
4t 15 de febrer. Barcelona. Palau de la Música Catalana
i Teatre Nacional de Catalunya
11 de març. Barcelona. Saló de l’ensenyament
BATXILLERAT
1r 17 de març. Tarragona. Visita a la ciutat romana
2n 19 de gener. Bellaterra. Universitat Autònoma
de Barcelona

Jornada de formació de delegats

Ja fa uns cursos que el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní organitza una trobada de delegats i subdelegats. Enguany la Jornada es va celebrar al Casal
d’Entitats el dia 9 de març i va reunir a delegats de tots els centres de secundària
de la vila.
En aquest projecte es persegueix un doble objectiu: oferir a aquests joves la formació adient a la tasca que desenvolupen i la possibilitat de participar en iniciatives
dins i fora dels centres.
Representants d’ESO i de Batxillerat del col·legi hi van assistir, aprofitant a fons els
continguts dels tallers de formació que s’impartien.

3r d’EP visita l’ajuntament

La primera setmana de febrer els alumnes de 3r van visitar l’Ajuntament de Sant
Sadurní per entrevistar l’alcalde Joan Amat.
Des de les classes de coneixement del medi van preparar
les preguntes que més els interessava. Van predominar les
qüestions sobre el municipi,
com el nombre de ciutadans
al cens o el consum d’aigua
per habitant. També van fer
preguntes relacionades amb
l’actualitat local, com el pas de
l’AVE, i d’aspectes relacionats
amb l’organització municipal i
la tasca dels regidors.
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Anem al teatre

EDUCACIÓ INFANTIL
P3, P4 i P5
“El grill esteve i l’orquestra del bosc” de Samfaina de Colors
10 de febrer, a l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia
L’espectacle de la Companyia Samfaina de Colors és una obra original
que combina la música i la cultura tradicional del nostre país. Els més
petits el van seguir molt bé a través del fil
conductor de l’obra: un conte, presentat
amb dibuixos que il·lustraven cadascuna
de les escenes de la història.

ESO
1r i 2n d’ESO
“Creeps” del Jove Teatre Regina
4 de març al Teatre Cal Bolet de Vilafranca del Penedès
Tres noies es presenten a un càsting per fer de presentadores del programa juvenil Creeps. Cadascuna d’elles prové d’un entorn social diferent i
cada una hi arriba convençuda que ella serà l’escollida...
L’obra de teatre que han anat a veure els nois i les noies de l’ESO és una
denúncia de la manipulació que suposen
molts programes de televisió. Un tema
prou actual, que invita a la reflexió.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r, 2n, 3r i 4t
“Fisi-k” de Nats Nus Dansa
16 de febrer, al Teatre Cal Bolet de
Vilafranca del Penedès
“Fisi-k” és un espectacle amb molt d’humor, imaginació i ritme. Una posada en
escena en què la dansa i l’acrobàcia es
fonen en perfecta conjunció amb projeccions filmades.
Els alumnes de 1r a 4t d’EP van veure,
des de la butaca, com les arts escèniques
també poden experimentar i desafiar les
lleis de la física.
“Un món on tot cau, xoca, frena, gira,
reacciona...”

Anem de concert

5è i 6è d’EP
“El ritme i el Blues” de Tandoori Le Noir
27 de gener al Teatre Cal Bolet de Vilafranca del
Penedès
Els components de Tandoori Le Noir són reconeguts músics de l’escena barcelonina. La majoria provenen de grups com La Vella Diexeland,
Blues Messengers i Rebeldes.
El concert que ofereixen el van seguir els alumnes de 5è i 6è, i és una barreja ben particular de
diferents estils musicals: blues, jazz, swing... en
definitiva, un espectacle d’alta qualitat musical,
que permet als nois i les noies iniciar-se en els
orígens de la música negra americana.

1r i 2n d’ESO
“D’Òpera” de Comediants
31 de gener a l’Auditori de Cornellà
“En música, l’única cosa realment important és
estimar-la. Per estimar-la cal conèixer-la i, per
conèixer-la bé ens hi hem d’apropar sense pors
ni prejudicis i sense excloure’n cap”.
Amb aquest esperit Comediants ha ideat “El viatge màgic pel món de l’òpera”. Els nois i noies de
1r i 2n d’ESO van connectar per primera vegada
amb aquest gènere musical escoltant fragments
de La Traviata, Rigoletto, Carmen i d’altres òperes consagrades.
L’espectacle posa damunt l’escena dos personatges que representen dos móns musicals i vitals
diferents: una adolescent i un ésser fantàstic que
encarna l’esperit de l’òpera.

4t d’ESO
“Ròmul el Gran” de Friedrich Durrenmatt
15 de febrer al Teatre Nacional de
Catalunya
Ròmul el Gran és una comèdia hilarant
que satiritza el poder i l’estat a a través
d’un personatge tremendament grotesc.
L’autor descriu la caiguda de l’imperi
romà, propiciada per l’actitud conscientment passiva i molt crítica del seu últim
emperador, que es dedica a la cria de gallines i abomina del passat imperial.
Els alumnes de 4t d’ESO van percebre el
caràcter satíric d’una obra que conté una
seriosa reflexió sobre l’ús del poder polític
i el concepte de pàtria.

3r i 4t d’ESO
“Pop-rock a prop” de The Props
14 i 15 de febrer al Palau de la Música Catalana
El pop i el rock han posat música a les aspiracions
de moltes generacions de joves d’ençà de la seva
aparició als anys cinquanta. El seu lligam amb la
joventut, els somnis, el desencís, la rebel·lia i la
llibertat els ha convertit en veritables banderes
revolucionàries.
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO van connectar molt
bé amb aquest concert-espectacle, en què es
repassa la música pop-rock a través dels seus
mites i dels moviments sociopolítics de la segona
meitat del segle XX.

L universitats m s a prop
Els alumnes a la Universitat
El segon trimestre coincideix cada any amb les
Jornades de Portes Obertes de les universitats
de Barcelona.
Els alumnes de 2n de Batxillerat ho han aprofitat tot assistint a diferents xerrades informatives
que, de ben segur, els ajudarà a escollir amb més
seguretat els estudis superiors que voldran seguir el curs que ve.
Segons preferències, els nostres preuniversitaris
han estat presents en les següents sessions informatives:
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 19
de gener.
Universitat Ramon Llull (URL): 25 de gener i 3
de febrer.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1 de
febrer a Barcelona; 3 de febrer a Vilanova i la
Geltrú; 8 i 23 de febrer a Castelldefels.
Universitat de Barcelona (UB): segona setmana
de febrer.
Universitat Pompeu Fabra (UPF): segona setmana de febrer.

La majoria de sessions
informatives s‘han fet
per àmbits temàtics
en diferents seus de
les universitats i s’han
completat amb una
visita guiada per les
instal·lacions.
La Universitat al
col·legi
Per altra banda, si en
el primer trimestre el
curs de 2n de Batxillerat va rebre la visita de la UOC -Universitat Oberta de
Catalunya-, el passat
mes de febrer es va aturar al col·legi el Bus-Taller
Tecnològic La Salle.
Aquest bus està concebut com un espai de divulgació tecnològica i científica. El programa La Salle
Universitat i Escola va permetre als alumnes del
Batxillerat tecnològic de 2n curs participar en els

següents tallers:
- microprocessadors
- les xarxes i internet
- detecció de moviment aplicant el càlcul matricial
- el transistor com amplificador d’un senyal àudio.
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Prov psicopedagògiqu a l’ESO
Com ja ve essent habitual en els darrers anys, durant el segon trimestre s’han fet unes proves psicopedagògiques als alumnes de 1r d’ESO.
L’objectiu d’aquests tests és obtenir informació que permeti ajustar els programes curriculars dels alumnes que comencen la Secundària. Els resultats de les
proves també són molt útils per complementar la tasca docent i tutorial.
Així mateix, a finals de gener, s’han dut a terme les proves psicopedagògiques als alumnes de 4t d’ESO. Tenint en compte que aquests noies i noies es troben
al darrer curs de Secundària, els resultats dels tests es comenten individualment i els ajuden en la decisió que han de prendre de cara al seu futur acadèmic i
professional.
Totes aquestes proves es lliuren a les famílies, prèvies sessions informatives, per ajudar als pares a interpretar-les correctament i a aclarir els dubtes.
La sessió informativa per als pares d’alumnes de 1r d’ESO es va fer el passat dia 15 de març i la de 4t d’ESO es farà després de Setmana Santa.

Treball per proje a l’educació primària
Els alumnes de Cicle Inicial ja han començat els seus projectes. D’aquesta manera podran aprofundir en
un tema d’interès escollit per ells mateixos i treballar-lo de forma interdisciplinar. També els ajudarà a
familiaritzar-se amb diferents recursos i fonts d’informació.
Els projectes que ja estan treballant són:
1r A - El dofí
1r B - La tortuga
1r C - L’estrella de mar
2n A - Com funciona el cor
2n B - La contaminació
2n C - Conèixer Miró

Carnaval
Educació Infantil
El divendres 28 de gener Sa Majestat Carnestoltes va arribar al col·legi. El rei del Carnaval va
explicar tot el que els nens i les nenes havien de
fer durant aquella setmana, fins a l’arribada de la
Vella Quaresma.
Es van fer tallers d’indis, barrets de xinès, gats,
pallassos, cuiners i disfresses, en grups mixtos de
P2 i P3. Els Esquirols i els Elefants van confeccionar barrets, espelmes, carotes i ulleres.
Aquest curs, els tallers de Carnaval es van relacionar amb la celebració del Centenari del col·legi
i les manualitats en portaven un motiu implícit.
El divendres 4 de febrer, tots els nens van participar en la gran Festa de Carnaval que organitza
l’Ajuntament de Sant Sadurní. Aquesta festa consisteix en anar vestit d’un color determinat fins al
Parc de la Bòbila, on es reuneixen nens i nenes
de totes les escoles de la vila per cantar i ballar
amb un grup d’animació.
Aquest curs, tots els del col·legi que hi van participar anaven de color verd.
Primària
La inauguració del Carnaval es va fer amb un
pregó des del pati de Primària. Després dels últims retocs, els alumnes de 1r, 2n i 3r van sortir
del col·legi amb la indumentària de color verd i
van participar en la festa del Parc de la Bòbila.
A la tarda, taller de maquillatge per als de Cicle
Inicial i activitat de plàstica per als de 3r.
Els de 4t, 5è i 6è van disfressar-se al seu gust i
es van reunir amb els altres nens i nenes de Sant
Sadurní a l’Era d’en Guineu. A la tarda, van fer un
concurs de disfresses a la Sala Recreativa.
ESO i Batxillerat
De concursos també va anar el Carnaval d’aquest
any. El tema a partir del qual s’havien d’idear les
disfresses eren els dibuixos animats. Cada grupclasse, va preparar vestits i decorats i es va fer
una gran festa al gimnàs, organitzada i dirigida
pels alumnes de 2n de Batxillerat. Al final, molta
gresca i premis per a tothom.
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DIJOUS GRAS
Tal com mana la tradició, el dia de Dijous Gras
molts dels nens i les nenes del col·legi van anar a
menjar la truita.
Al matí, els més petits (P2) van fer un tast de
truita i botifarra amb pa amb tomàquet, sucat
per ells. A la tarda van anar a fer jocs amb sorra
a la plaça Nova.
P3, P4 i P5 van reunir-se al Parc de la Bòbila i,
els de Cicle Inicial van portar un berenar amb algun ingredient característic del Dijous Gras, que
també van anar a menjar en una plaça de la vila.
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Esports

BÀSQUET FEMENÍ
INFANTIL
Jornada 5
Santa Oliva
Jornada 6
Sant Elies
Jornada 7
Sant Josep
Jornada 8
Bonaventura
Jornada 9
Sant Josep
Jornada 10
Sant Josep
Jornada 11
Roquetes
CADET
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12

Papiol
Sant Josep
Sant Josep
Sant Josep
Sant Llorenç
Sant Josep
Col·legi Seda
Sant Josep

12
12
56
12
67
39
10

Sant Josep
Sant Josep
Esquitx
Sant Josep
IES Camí de Mar
Els Monjos
Sant Josep

16

Sant Josep
Virsa
La Granada
IES Martí Dot
Sant Josep
Bàsquet Gaudí
Sant Josep
Papiol

30
53
9
26
32

HOQUEI
SEGONA VOLTA
Prebenjamí
Jornada 1
CE Samà Vilanova B - HF Sant Josep

Data: 16/01/2005

Jornada 2
HF Sant Josep - CP Vic

Data: 23/01/2005

Jornada 3
Cerdanyola CH A - HF Sant Josep

Data: 30/01/2005

Jornada 4
HF Sant Josep - CP Masquefa

Data: 06/02/2005

Jornada 5
CH Ripollet A - HF Sant Josep

Data: 13/02/2005

Jornada 6
CT Barcino - HF Sant Josep

Data: 20/02/2005

Jornada 7
HF Sant Josep - PHC Sant Cugat A

Data: 27/02/2005

40
30
12
40
17
20
27
21
(Ajornat)
11
11
40
39
16

Benjamí A
Jornada 1
DESCANSA

Data: 16/01/2005

Jornada 2
HF Sant Josep A - CP Vic C

Data: 23/01/2005

Jornada 3
Cerdanyola CH A - HF Sant Josep A

Data: 30/01/2005

3-0

Data: 13/02/2005

2-1

Jornada 6
CP Tordera - HF Sant Josep A

Data: 20/02/2005

Jornada 7
HF Sant Josep A - PHC Sant Cugat B

Data: 27/02/2005

Aleví
Jornada 1
HF Sant Josep - CE Noia-Freixenet B

Data: 16/01/2005

2-2

Jornada 3
HF Sant Josep - AE Montblanc

Data: 30/01/2005

2-1

Jornada 4
Data: 06/02/2005
CP Sant Ramon Vilafranca B - HF Sant Josep

1-8

2-1

Jornada 5
Data: 13/02/2005
HF Sant Josep - Caixa Penedès Patí Vilafranca

7 - 12

3-0

Jornada 6
HF Sant Josep - Reus Deportiu B

Data: 20/02/2005

2-2

Jornada 7
Igualada HC A - HF Sant Josep

Data: 27/02/2005

2-1

Infantil
Jornada 1
CP Valls - HF Sant Josep

Data: 16/01/2005

Jornada 2
HF Sant Josep - FC Martinenc

Data: 23/01/2005

Jornada 3
Cambrils CH - HF Sant Josep

Data: 30/01/2005

Jornada 5
DESCANSA

Data: 13/02/2005

Jornada 6
CE Cornellà - HF Sant Josep

Data: 20/02/2005

Jornada 7
HF Sant Josep - HC Esplugues B

Data: 27/02/2005

Juvenil
Jornada 1
HC Sant Just - HF Sant Josep

Data: 16/01/2005
Data: 23/01/2005

1-2

Data: 30/01/2005

Jornada 3
Data: 30/01/2005
Recam-Làser CH Caldes - HF Sant Josep B

Jornada 3
Igualada HC A - HF Sant Josep

3-0

Data: 06/02/2005

Jornada 4
HF Sant Josep B - CP Masquefa

Jornada 4
DESCANSA

3-0

Jornada 5
HC Piera - HF Sant Josep

Data: 13/02/2005

2-1

Jornada 6
CP Congrés C - HF Sant Josep

Data: 20/02/2005

-

Jornada 7
HF Sant Josep - HC Esplugues

Data: 27/02/2005

Jornada 7
HF Sant Josep B - CH CORBERA B

Data: 27/02/2005

1 - 10

Data: 23/01/2005

Jornada 2
HF Sant Josep - CP Sitges

Data: 20/02/2005

3-0

Jornada 2
Mollet HC B - HF Sant Josep

Jornada 2
HF Sant Josep B - MOLLET HC A

Jornada 6
DESCANSA

2-1

2-3

1-2

Jornada 5
Data: 13/02/2005
C.O.P. FINQUES OLESA - HF Sant Josep B

1-2

Jornada 5
CH Ripollet - HF Sant Josep A

Benjamí B
Jornada 1
Data: 16/01/2005
CE Samà Vilanova B - HF Sant Josep B

Data: 06/02/2005

2-1

Jornada 4
Data: 06/02/2005
HF Sant Josep A - HC Santa Margarida de Montbui

Jornada 4
Data: 06/02/2005
HF Sant Josep - HC Santa Margarida de Montbui

Data: 23/01/2005

-

2-6
11 - 1

9-1
6-1

12 - 6
19 - 3
7-5
3-2
10 - 4

2-6
6-3
3-2
3-9
2-9
7-3

2-2
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Tallers a Primària
Les mestres de Primària han organitzat diversos tallers
amb la col·laboració de pares i mares. Aquestes activitats proporcionen als alumnes un temps i un espai
per interactuar amb el seu propi cicle, treballar hàbits
bàsics i potenciar les destreses manuals, l’expressió i
la plàstica.
Cicle Inicial
Mosaic
Benes de guix
Pasta de Sal
Macramé
Màscares
Oueres
Animals ecològics
Campanes
Rellotge
Calendaris
Flors
Fang
Jocs
Titelles de dit
Cuina

Núria Escolà
Imma Miró
Montse Bargalló
Sílvia de Gimbernat
A. Llopart i N. Pujol
Sumpsi Vilomara
M. Cruz Cordero
Maite López
S. Vela i D. Codina
Isa López
Montse Feixó
Mònica Guilera
C. Colomer i R. Pinyol
Conxi Guillamón
Maribel Vila

Cicle Mitjà
Fusta
Tres en ratlla
Decorar una ampolla
Organitzador
Agulles d’estendre
Fem una capsa
Cuina
Caixes personalitzades
Clauers
Titella amb cullera
Titelles de paper maché
Electricitat
Fem un pop

Carme València
Concepció Foros
F. Creixell i A. Renedo
I. Belmonte i R.M. Hornero
Montse Martínez
M. Carmen Díaz
Teresa Casanovas
Maria Sabaté
Montse Segura
M.T. Granero i M.J. de la Orden
F. Sánchez i A. Ferran
Jaume Andreu
L. Codina, C. Vendrell i N. Ros

Cicle Superior
Expressió oral en català
Teatre:
“El vent de l’oest ho esborra tot”
“La granja fantàstica”
“Posa’t a la cua”
Expressió oral en castellà
Teatre:
“Molinos de viento”
Expressió oral en anglès
Cançons: “This love” de Maroon 5
“Let me show you that way”
de Natasha Thomas

Per exprés mandat del que disposa la nova llei de protecció de dades, L.O. 15/1999 de 13 de desembre,
posem en el vostre coneixement que les dades que consten en el butlletí informatiu Lligams procedeixen
de la BDG del Col·legi, recordant-vos que en qualsevol moment podeu accedir, rectificar, cancel·lar o
oposar-vos dirigint-vos a la secretaria del Col·legi en hores hàbils.
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