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Editorial

A VOSALTRES, NOIS I NOIES
DE 2n DE BATXILLERAT
Com cada any per aquestes dates, ha arribat el moment d’acomiadar-nos. Això
suposa el final d’una etapa de la vostra
vida i l’inici d’una altra en la qual desitjo
que es vegin acomplerts els vostres anhels.
He tingut el goig de participar modestament en la vostra preparació i confio en
què haureu aconseguit una bona formació que us permeti afrontar nous reptes
personals i intel·lectuals.
Moltes hores i vivències compartides,
em desperten sentiments contradictoris
-rialles, diversió, amistat, esforç, enyorança...- però, és evident que la promoció d’uns alumnes és un important motiu
d’alegria i dóna raó de ser al Col·legi.
La nova etapa serà notablement diferent.
Suposarà un canvi en els vostres hàbits
d’estudi i en la vida quotidiana.
Tindreu més autonomia i per tant les vostres decisions seran més responsables.
Fareu noves amistats i sereu els promotors de la societat futura.
Recordeu que no existeix una sola veritat
perquè el temps pot fer-la canviar i són
precisament l’estudi i el coneixement,
l’equipatge amb el que es va a la recerca
d’aquesta veritat. Una nova idea pot esdevenir un gran descobriment.
Permeteu-me unes últimes paraules en
nom propi i en el dels professors i professores que us han acompanyat en aquest
viatge cap a l’aprenentatge. Voldria felicitar-vos per la vostra evolució personal,
per l’esforç fet, pels èxits assolits i per
l’entusiasme que poseu en el vostre futur.
En aquests anys s’han establert forts lligams d’amistat que ens deixen un record
entranyable de la 7a promoció de Batxillerat.
No permeteu que la distància esborri
aquesta empremta. Sapigueu que estem
amb vosaltres i que gaudirem dels vostres progressos.
Desitgem que quan el pas del temps,
traslladi aquesta etapa de la vostra vida
en el món dels records, torneu al Collegi per rememorar uns moments, unes
persones i uns anys que formen una part
entranyable de la vostra existència.
És per això que haig d’acabar dient. Fins
aviat!
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S’ha acabat el curs

Sembla mentida però ja ha passat un altre any escolar. El curs 2005-06 ha arribat a les acaballes
i l’hem acomiadat, com sempre, amb elegància, tristesa, diversió... segons demanava l’ocasió.
A partir d’ara, els més petits s’incorporaran a la primària i canviaran d’edifici, els de 4t d’ESO
finalitzen una etapa d’estudis obligats i ara els toca escollir-ne d’altres o entrar en el món del
treball; els alumnes de 2n de Batxillerat marxen de l’escola i molts d’ells esdevenen universitaris... La vida és plena d’etapes per a superar i els nostres alumnes en són una bona mostra.

Final de curs de 4t d’ESO

Conxita Ridorsa
(Coordinadora de Batxillerat)
Final de curs de 2n de Batxillerat
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Els Treballs de Rerca de Batxillerat
Què és un TREC?
L’actual Batxillerat ha introduït el treball de recerca amb un pes significatiu en el currículum. El treball de recerca és un treball fonamentat
en la investigació, sobre un tema decidit per l’alumne i guiat per un
professor/tutor.
La capacitat de recerca, l’autonomia de l’alumne, el rigor en l’argumentació i en l’expressió... són algunes de les finalitats d’aquest treball.

El tema i títol del treball s’escullen a finals de curs de 1r de Batxillerat
i l’elaboració (seguint unes pautes força rigoroses) dura fins al curs
següent, quan l’alumne(-a) fa una exposició/defensa del treball i lliura
un exemplar al tribunal format per professors del mateix centre.
Alguns del millors TRECS d’aquest curs s’han presentat a concurs i de
moment han estat premiats els que estan en vermell.
Enhorabona a tots!!

Cognoms, Nom
Arnan Amat, Mireia

Títol
Dermatitis Atòpica

Creixell Mediante, Ester
Esteva Esteve, Víctor
Farreras Aragonés, Albert
Forns Casadó, Maria
Gago Benedí, Elisabet
Giralt Barrachina, Roger
Giró Bau, Rosa
López Salesio, Xavier
Quesada Llucià, Helena

Efectes de les ones electromagnètiques
Malerbologia de la DO Penedès
El Drac de Vilafranca
El mètode científic: influència de la humitat i
la temperatura en el creixement vegetatiu del cep
Vacunes: molt amb tan poc
La casa Bioclimàtica
Intel·ligència Artificial. Les neurones del futur
El kart
L’alternativa Vegetariana

Sánchez Seral, Laia
Santamaria Sala, Albada

El Violí
Uns altres protagonistes de la Guerra Civil

Solé Amat, Laia

Tortugues d’aigua

Torreguitart Comajuncosa, Albert
Torrents Pallarès, Joan

El kart
Noves tècniques de multiplicació d’espècies llenyoses

Vila Domingo, Marta

El Paper, una eina per viure

Presentat a
URLL (Ciències de la natura
i de la salut) (finalista)
UPC Igualada, premi Pere Alier
La Fura (finalista)
La Fura
CIRIT (comissió interdepartamental
de recerca i innovació tecnològica)
URLL 1r premi
La Salle (Arquitectura)
La Salle (Ingenyeria)
La Salle (Ingenyeria)
URLL (Humanitats
i ciències socials) (finalista)
CIRIT
URLL (humanitats
i ciències socials) (finalista)
URLL (humanitats
i ciències socials) (finalista)
La Salle (Enginyeria)
URLL (humanitats
i ciències socials) (finalista)
UPC Igualada,
premi Pere Alier (finalista)

La diada de Sant Jordi
EDUCACIÓ INFANTIL
Els petitons de la casa van celebrar aquesta
festa el divendres 21, ja que enguany la diada
de Sant Jordi havia caigut en diumenge. L’entrada de l’escola estava decorada representant una escena de la llegenda, el castell amb
el rei i el cavaller com lluita contra el drac,
davant de la princesa.
Al matí, a cada classe es va explicar la llegenda de Sant Jordi per tal de preparar els nens
per a la representació que després es duria a
terme al pati.
Aquest any no es va poder fer la sortida per
veure parades.
Cada curs va realitzar uns treballs molt bonics i típics de la festa.

Les mestres van representar la llegenda de
Sant Jordi davant dels nens que van estar encantats amb l’actuació en directe. La representació va ser un èxit.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
Al matí, els nens de primer i segon de primària van fer un esmorzar compartit a les aules.
Malgrat que aquest any no hi havia les parades amb llibres i roses, després d’esmorzar
van anar a visitar diverses botigues del poble
i van poder veure les roses i els pastissos tradicionals de Sant Jordi.
A la tarda, van estar treballant el llibre que
havien comprat al matí i després les professores els van delectar amb una obra de teatre de Sant Jordi (versió “senyus”).
CICLE MITJÀ (3r i 4t)
Els alumnes de cicle mitjà, van començar la
celebració de Sant Jordi amb l’esmorzada
tradicional a la classe i seguidament van anar
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a la sala d’actes on es van lliurar els premis
del concurs de contes, i entre representacions i lectures va passar l’estona volant.
Hi van haver dos premis per classe i els guanyadors van ser els següents:

3r A
Primer premi “LA LUPA ENCANTADA”
Autora: Clara Guasch.
Segon premi “ELS 7 ENTREMALIATS I EL
DRAC”
Autora: Mariona Roca Cabezas.
3r B
Primer premi “UN OCELL QUE NO
PODIA VOLAR”
Autora: Júlia Serrano.
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Segon premi “EL LLADRE I ELS DOS
NENS”
Autor: Pere Valls.
3r C
Primer premi “LA MARIETA DE LA PRIMAVERA”
Autora: Laia Escala.
Segon premi “LA PRINCESA BONICA
QUE SALTA”
Autora: Helena Calvet.
4t A
Primer premi “LA VIDA DE SANT JORDI”
Autor: Xavier Sánchez.
Segon premi “EL CAVALLER”
Autora: Marta Méndez.
4t B
Primer premi “QUINA SORPRESA!”
Autora: Ginna Susana.
Segon premi “ELS DOS LLADRES TENEN
UN FILL”
Autora: Carla Ballarín.
4t C
Primer premi “LA MALA SORT DE
L’ÀFRICA”
Autora: Helena Andreu.
Segon premi “EL PAÍS DELS DRAC: UN
PLANETA”
Autor: Oriol Navarro.
CICLE SUPERIOR (5è i 6è)
5è i 6è també van compartir l’esmorzar i després van fer l’intercanvi de roses i llibres. Van
acabar el matí amb el lliurament dels premis
literaris. A la tarda, van fer una gimcana al
parc de la Bòbila.

5è A
Primer premi “UNA IMPORTANT DECISIÓ”
Autora: Núria Armengol i Urpí.
Segon premi “ON ÉS EL DIA 23?”
Autora: Laura Ros i Freixedes.
5è B
Primer premi “POLS D’AMOR”
Autora: Irina Berdonces i Bonelo.
Segon premi “EL VIATGE AL PAÍS DE LA
DIVERSIÓ”
Autor: Gerard Guimerà i Ballesta.
5è C
Primer premi “LA SORTIDA”
Autor: Arnau Ayora i Amat.
Segon premi “EL DIARI D’UNA DONA”
Autora: Nàdia Duran i Domingo.
6è A
Primer premi “L’ELEFANT DE COLORS”
Autora: Marta Raventós i Moreno.
Segon premi “RESPECTAR ELS COMPANYS”
Autora: Mònica Orga i Ramírez.

6è B
Primer premi “LA CIUTAT SUBMERGIDA”
Autora: Berta Placència i Ramon.
Segon premi “UNA CARTA CONTRA EL
RACISME”
Autor: Daniel Miravet Martín.
6è C
Primer premi “L’ARBRE MÀGIC”
Autora: Meritxell Climent.
Segon premi “L’AMISTAT DEL CAVALLER”
Autora: Cristina Garcia Herrera.
ESO
PRIMER CICLE
Després de l’esmorzar de germanor, els nois
i les noies de primer i segon d’ESO van fer
l’intercanvi de roses i llibres. Tot seguit van
anar a la sala d’actes on es va fer el lliurament
de premis del concurs literari. Per acabar el
dia, van anar al camp “La Triola” a fer una
competició de futbol i algunes de les nenes
van fer d’animadores.

Accèssit “L’ESPURNA”
Autora: Idoia Pinedo i Pinous.
Bàsic: Va quedar desert.
2n ESO B
Ampliació: Primer premi “UN SOMNI”
Autor: Adrià Segarra.
Segon premi va quedar desert.
Bàsic: Primer premi “LES VACANCES
S’HAN D’A-PRENDRE A RESPECTAR”
Autora: Clàudia Juste i García.
Accèssit “L’ARRIBADA DELS PESCADORS”
Autora: Berta Tarrida i Calduch.
2n ESO C
Ampliació: Primer premi “TRYING TO
LIVE WITHOUT YOU”
Autora: Anna Nin i Llucià.
Segon premi va quedar desert.
Bàsic: Primer premi “SANT JORDI”
Autora: Sònia Bayod i Tort.
Segon premi “VACANCES ALS ALPS
OLÍMPICS DE TURÍN”
Autor: Martí Gramona i Simó.
INTERPRETACIONS
MUSICALS
Durant l’acte de lliurament dels premis hi van
haver les actuacions musicals d’Oriol Maeztu, Jordi Torelló, Àlex Páez, David Hurtado,
Jaume Figueras, Pau Casas i Adrià Segarra.

1r ESO A
Ampliació: Primer premi
“SENSE TU”
Autora: Mariona Cardús i Parera.
“DIARIS”
Autora: Carla Borràs i Palau. Bàsic:
Primer premi “EN MARC I LA MÒNICA”
Autora: Mònica Cunill Ponce.
Segon premi “A CASA DE L’ÀVIA”
Autora: Ester Ribas Martí.
1r ESO B
Ampliació: Primer premi “HISTORIAS
DE CABALLEROS”
Autor: David Hurtado Niubò.
Segon premi “JO, TOT SOL”
Autor: Àlex Péz i García.
Bàsic: Primer premi “PER CULPA D’UN
CASC”
Autora: Aïda Sabater i Álvarez.
Segon premi “LA CONTAMINACIÓ”
Autor: Jaume Mañé Chaparro.
1r ESO C
Ampliació: Primer premi “SENSE TU”
Autora: Judit Olivé i Gutiérrez.
Segon premi “UN CANVI EN LA MEVA
VIDA”
Autora: Laia Ràfols i Pascual.
Bàsic: Primer premi “UNA AMIGA POR
EL MESENGER”
Autora: Laia Pérez i Guerrero.
Segon premi “UN SANT JORDI MODERN”
Autora: Arantxa Ferrer i Ramos.
2n ESO A
Ampliació: Primer premi “EL PODER
DEL SABER”
Autor: Àlex Armengol i Urpí.

UNA MICA DE TEATRE
Aquest curs, els alumnes de Primer cicle
d’ESO van fer el crèdit de síntesi de teatre i
havien d’elaborar ells sols una obra així com
confeccionar el vestuari dels personatges i
ocupar-se de decorats i atrezzo.
Algunes de les obres resultants van ser sorprenents i la que més va triomfar tenia com
a tema la formació de l’escut de Catalunya i
algunes batalles molt importants de la nostra
història.
Així, el dia de Sant Jordi es va tornar a posar
en escena una d’aquestes representacions,
aquesta vegada per al públic de 4t i 5è de primària i primer cicle d’ESO).
L’obra es titulava “Un xic de la nostra història” i els actors i els seus papers foren:
Àlex Armengol i Urpí
narrador
Sergi Canals i Canals
turista anglès, soldat i segador
Josep Carbó i Giró
Guifré el pelós i segador
Xavier Castellet i Julià
poblador i segador
Eduard De toro i Rodríguez
Carles el calb i borbònic
Sergi Quintana i Carbó
soldat, segador i borbònic
Idoia Pinedo i Painous
turista anglesa, borbònica i soldat
Segon cicle d’ESO
Els alumnes de tercer d’ESO van començar
el dia venent roses pel col·legi, activitat que
es fa cada any per a recaptar diners per al viatge de final d’etapa. Després, tots els alumnes de tercer i 4t van compartir un esmorzar
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a les classes. Havent esmorzat, van anar a la
sala d’actes, on es van lliurar els premis als
millors textos literaris del concurs d’enguany.
A la tarda es van fer competicions de futbol i
vòlei al pati de l’escola.

Els guanyadors van ser:
3r ESO
Ampliació 1: Primer premi “SI ESTIMARLA ÉS SOMIAR, JO SOMIO”
Autora: Cristina Garcia Querol (3r ESO A)
Segon premi “TIERRA DESIERTA”
Autora: Elisabet Isart Almirall (3r ESO A)
Ampliació 2: Primer premi “RETROBANT SANT JORDI”
Autor: Sergi Torrents Pallarès (3r ESO C)
Bàsic 1: Primer premi va quedar desert.
Segon premi “ABRIR LOS OJOS FRENTE
LA AMISTAD”
Autora: Ester Ayora Amat (3r ESO A)
Bàsic 2: Primer premi “ROSA”
Autor: Adrià Sabaté Àlvarez (3r ESO C)

Segon premi “ESTIMAT AVI”
Autora: Patrícia Sòria Vera (3r ESO C)
4t ESO
Ampliació 1: Primer premi “DIARI”
Autora: Neus Bel Valls (4t ESO C)
Segon premi va quedar desert.
Ampliació 2: Primer premi “ADIÓS HASTA LA ETERNIDAD”
Autora: Irene María Carrasco Mössinger
(4t ESO B)
Segon premi va quedar desert.
Bàsic 1: Primer premi “LA LLEGENDA
DE SANT JORDI”
Autor: Alexis Vegas Egea (4t ESO B)
Segon premi “HE VISTO UN ÁNGEL”
Autor: Adrià Vadillo Ornaque (4t ESO B)
Segon premi “OH! SOLEDAD!”
Autor: Gabriel Becerra Gottlieb (4t ESO A)
Bàsic 2: Primer premi “CREIX I VOLA,
NO ET DELIMITIS”
Autor: Marc Viñas Esmel (4t ESO C)
Segon premi va quedar desert.
BATXILLERAT
En el XXV Concurs Literari de Batxillerat es
van concedir premis a les millors obres originals de poesia i narrativa.
Premis de Narrativa
Primer premi “HISTORIAS DE POSEIDÓN”
Autor: Néstor Ruiz Gutiérrez (1r A)

Segon premi “LA ROSA DESSECADA”
Autora: Elisabet Gago Benedí (2n A)
Tercer premi “EL PODER DE UN SEGUNDO”
Autora: Anna Viñas (1r ESO B)

Premis de Poesia
Primer premi “EFLUVIS DE LLIBERTAT”
Autor: Joan Torrents Pallarès (2n A)
Segon premi “TU MUNDO FLORAL”
Autor: Jordi Bermejo Gregorio (2n B)
Tercer premi ”A GAME OF HELPLESS
SOULS”
Autor: Jordi Bermejo Gregorio (2n B)

Sortid culturals i colòni del tercer trimtre
EDUCACIÓ INFANTIL
11 de maig: P-4 “COPONS TOT CIRC”. Els
alumnes de P4 han anat a
Copons a fer unes activitats relacionades amb el
món del circ.
Van veure actuacions de
pallassos, malabaristes...
S’ho van passar d’allò
més bé.
COLÒNIES
15, 16 i 17 de maig: Els
alumnes de P5 van anar a
la Marinada, casa de Colònies de Platja, situada a
Cambrils.
Per una estona va poder
convertir-se en pirates,
van fer castells de sorra a
la platja, van jugar al tocatoca a l’aquari i van fer una
gran passejada amb un
vaixell que els permetia
veure el fons del mar sense mullar-se.
Van gaudir de jocs a l’aire lliure amb companys i
mestres, de fantàstics jocs
de nits en els que l’avi Miquel, un vell mariner, els
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guiava per trobar els tresors.
Realment van estar tres dies fantàstics i no tenien gens de ganes de
tornar a casa.

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
Sant Jordi: Per commemorar el dia del llibre, els alumnes de primer
i segon de primària van fer una visita a la biblioteca de Sant Sadurní.
Un guia els va explicar el funcionament i les diferents parts de la biblioteca i, tot seguit, els alumnes van fer un taller de contes.
24 d’abril: Els nens de cicle inicial van anar a l’Ateneu de Sant Sadurní
a veure l’actuació musical “Un llençol d’estels” de l’animador Pep López.
16 de juny: Els alumnes des de P3 fins a 4t de primària van participar
en la tradicional festa de Sant Sadurní “El rengle dels confits”.
19 de juny: Primer i segon de primària van anar al barri de l’església a
veure les catifes de flors i la falla que s’exposà al barri Diputació.
22 de juny: Per a celebrar el final de curs, els nens i les nenes de 1r i
2n aniran a passar el dia a “els Xops”, un espai natural dels afores de
la vila, on podran fer jocs i dinar a l’aire lliure.
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COLÒNIES
12, 13 i 14 de
juny a la casa
de colònies Xaloc de Calders
(Bages).
Els alumnes van
fer jocs de nit,
tallers sobre els
contes, i moltes
altres activitats
relacionades
amb la natura.
Maria Mestres
(1r): “Cada any
espero les colònies però aquestes han estat
“súper”.
Víctor Rivas (2n)
“A mi em van
agradar molt els
jocs de nit”

van anar a “Índex”
a veure una exposició sobre els residus a Catalunya.
COLÒNIES
12, 13 i 14 de juny
a la casa de colònies Mas Gorgoll
de Palamós (Baix
Empordà).
Van fer activitats
sobre l’estudi del
litoral i del fons
marí. Es va visitar
la “Cala fosca” i la Llotja on més d’un es tapava les orelles en sentir
els crits de la subhasta o s’estranyaven de la rapidesa amb què es
cantaven els preus.

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
19 d’abril: Els alumnes van visitar l’ajuntament de Sant Sadurní, van
poder veure la Sala de plens. També van ser rebuts per l’alcalde, Joan
Amat, a qui els alumnes van fer una entrevista.
(veure treball en l’apartat del mig de la revista titulat “Els nostres
treballs”).
9 de maig: Els alumnes de tercer i quart de primària van anar al
teatre Bolet de Vilafranca a veure la pel·lícula de Charles Chaplin “El
noi”.
10 de maig: Just l’endemà de l’espectacle de cinema els alumnes de
cicle mitjà de primària van anar a Barcelona a “l’Aquàrium”. Hi van
veure molts tipus de peixos i plantes aquàtiques, el que més els va
impressionar va ser
“el tauró gegant”.
(veure treball en
l’apartat del mig de
la revista titulat “Els
nostres treballs”).
19 de maig: A la
tarda hi va haver una
xerrada so bre plantes a càrrec de Jordi
Mestre pels alumnes
de quart.
26 de maig: A la
tarda els alumnes de
quart van anar a dibuixar el camp per a
dibuixar la naturalesa
in situ.
COLÒNIES
31 de maig, 1 i 2 de
juny a la casa de colònies Can Bosch de
Sant Iscle de Vallalta
(Maresme).
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
8 de maig: A l’Ateneu de Sant Sadurní s’hi van acostar els alumnes de
5è i 6è de primària per a veure l’obra “De l’òpera al musical” del grup
“el musical més petit”. L’espectacle era un recorregut que mostrava
l’evolució de la música dramàtica a través dels temps.
18 i 24 de maig: Els alumnes de 5è (el dia 18) i els de 6è (el dia 24)

ESO
1r ESO
15 de juny esports
d’aventura (tirolina, visita a coves...)
a Sant Quintí de
Mediona.
2n d’ESO
7, 8 i 9 de juny a
la casa de colònies
del poble d’Oliola
(Pons). Els alumnes
van poder practicar
esports d’aventura:
ràfting, tir a l’arc,
caiac,
escalada,
mountain bike, etc.
3r ESO
20 de juny visita
al parc temàtic de
Port Aventura.
4t d’ESO
Els alumnes més
grans d’ESO varen
fer un viatge a Cantàbria del dia 3 al 7 d’abril (veure notícia pàgina 6).
BATXILLERAT
19 de maig: Girona va ser la ciutat que van visitar els alumnes de primer de batxillerat. Van fer una visita guiada pel barri jueu, el museu
jueu i els banys àrabs de la Ciutat Medieval.
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El viatge a
Cantàbria
Del dia 3 al 7 d’abril els nois i les noies
de 4t d’ESO van fer el tan esperat viatge
de fi de curs a la comunitat autònoma de
Cantàbria.
Aquesta sortida de cinc dies és, com cada
any, una excel·lent ocasió per conèixer
altres indrets de la geografia peninsular i
també un extraordinari moment d’unió,
convivència i comiat.
El viatge va seguir la ruta següent:
El primer dia, sortida de bon matí de Sant
Sadurní; visites a Saragossa i Burgos i allotjament a Santillana del Mar.
Els dies següents es van fer excursions culturals, lúdiques i de contacte amb la natura. El recorregut per Cantàbria va permetre els alumnes de conèixer la capital,
Santander, Comillas, el Parc Natural de
Cabárceno, les coves d’Altamira, Santillana del Mar... entre d’altres indrets de gran
interès. També es va organitzar una ruta
de senderisme pels Picos de Europa.
El divendres, dia de tornada, el grup va
passar per Bilbao per visitar el Museu
Guggenheim i va arribar a Sant Sadurní
cap al vespre.
La companyonia i les grans dosis d’il·lusió
dels alumnes, la compenetració amb els
professors acompanyants i el bon temps
van fer que tothom gaudís d’un viatge inoblidable.

Guanyem 6 premis del concurs
de la bibliot a municipal

Du alumn de 5è guanyen
un premi al millor eslògan

La Biblioteca Ramon Bosch de Noya va tornar a convocar un concurs
literari per a escolars. Aquest any és la vuitena vegada que ho fa i hi
ha participat els alumnes de 4t i 5è de Primària que s’han emportat
una colla de premis:
De 4t curs, el Víctor Carmona Ortiz va guanyar el 3r premi i l’Helena
Andreu Gràcia es va emportar un accèssit.
De 5è curs, la Laura Ros Freixeda i la Núria Armengol Urpí van empatar el 1r premi, l’Adrià Torreño Aguilar va guanyar el 2n i l’Aitor
Bernal Rodríguez es va emportar el 3r premi.
Felicitats!!

“Reciclar és divertit si ho fem cada dia grans i petits” va ser
l’eslògan de Gemma Vicente i Helena Urpí (5è de primària) que va
guanyar el primer premi del concurs d’eslògans sobre reciclatge que
havia convocat l’Ajuntament de Sant Sadurní.
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Criﬆ ina Garcia guanya un premi
de l’Institut d’Estudis Penedencs
El text “Si somiar és estimar, jo somio” de Cristina Garcia Querol (3r ESO A)
ha obtingut el segon premi del concurs de Sant Jordi que ha organitzat l’Institut d’Estudis Penedesencs. El premi, que cometia dins la categoria de segon
cicle d’ESO, li va ser lliurat el passat 5 de maig al Teatre Principal de Vilanova
i la Geltrú.

Compènci
bàsiqu
Les competències bàsiques són uns exàmens
obligatoris que prepara el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els
alumnes que han de fer les proves són els de
totes les escoles que finalitzen cadascuna de
les etapes d’Educació Primària o els del 1r cicle
d’ESO.
El professorat del Col·legi ha d’examinar
l’alumnat i posteriorment enviar els resultats
per tal de poder establir el nivell d’aprenentatge de tots els centres d’ensenyament.

Naixements
Aquest curs han nascut la Queralt (filla de la
Maribel Vila), la Mariona (filla de la Montse
Bargalló), l’Èlia (filla de la Montse Martínez),
l’Aitana (filla de l’Araceli Robles), en Martí
(fill del Joan Grases) i la Laia (filla de l’Anna
Borja).
Felicitats a tots!

Actuació de la coral del col·legi al casal del avis
El passat dia 12 de juny, a 2/4
de 12 del migdia, els alumnes
que formen part de la Coral
del Col·legi varen anar al casal d’avis de Sant Sadurní per
a oferir un petit concert als
avis. La distracció que suposa qualsevol novetat, val la
pena i en aquest cas va ser
una actuació molt bonica.
Gregori Martínez, director
de la Coral, n’havia preparat
el repertori.
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Fi de curs del grup de música ext racolar
El passat dilluns 5 de juny, a dos quarts de set de la tarda, els alumnes d’extraescolar de guitarra i piano van oferir el concert de fi de curs a la Sala d’Actes
del col·legi. El programa va incloure diferents peces que deixaren bocabadats al
públic assistent. Les primeres notes van sonar al ritme de La marxa dels indis,
per continuar fins a La casa del Sol Naixent. Des d’allà, volaren cap al cel amb en
Peter Pan i van acompanyar a la Mary Poppins amb el seu Chim Chim Cher-ee.
El concert va acabar amb l’espiritual negre Oh when the saints, amb bon ritme i
acompanyament de mans per part del públic. Aquest curs l’activitat de música extraescolar ha estat conduïda per la mestra Montse Aranda i el concert va comptar
amb la col·laboració de Joan Pons a la bateria, a qui des d’aquí el grup de música
vol adreçar-li el seu agraïment.

Espeacle de dansa de l
alum del col·legi
Durant el curs 2005/06 i per segon any consecutiu, el
col·legi ha organitzat una activitat extraescolar de dansa
que ha funcionat amb gran èxit. Un total de 46 nenes han
fet classes d’aquesta disciplina amb grups organitzats segons edat i nivell, sota la direcció de la mestra
Mònica Guilera. El passat dijous 25 de
maig, a les vuit del vespre, tot el grup
de dansa ens va presentar l’espectacle
Els personatges del mar a la Sala d’Actes
del col·legi, com a cloenda d’aquest curs.
Pares, germans, amics i públic en general
van poder veure un total de 13 coreografies amb personatges diversos relacionats
amb el món marí. Les més petites feien de
peixos: l’Anna, l’Andrea, la Gina, la Martina,
la Maria, la Núria, l’Ainhoa, l’Alba, la Laura, la
Paula, l’Ainoa i la Georgia, de 1r EP. La simpatia
de les marineres ens la van mostrar l’Anna F., la
Natàlia, la Sara, l’Eulàlia, la Mercè, la Mariona, la
Laura, la Núria, la Lara, l’Andrea, la Irina i l’Anna
B. de 2n i 3r d’EP. El grup format per la Maria, la Laura,
la Mireia, la Júlia, l’Èlia, l’Ainhoa, la Irene, la Marina, la
Mireia, la Laia, la Marta i la Paula de 3r EP van fer de
banyistes. Finalment l’imponent caràcter de les pirates
de 5è, 6è EP i 1r ESO es va poder comprovar en el grup
format per l’Alba, la Paula, la Lupe, l’Anna, la Marta C., la
Clara, la Berta, la Georgina, la Maria del Mar i la Marta.
G. L’espectacle va ser molt lluït i es detectava una gran
motivació que pronostica continuïtat i nous èxits per al
curs vinent.
10

Els alumn de 6è de
primària participen en
una cantata
El passat dimecres 26 d’abril l’Església de Sant Sadurní
es va omplir de gom a gom. Tots els alumnes de 6è d’EP
dels col·legis de la vila van participar en la cantata La ciutat i la lluna. Aquest acte, organitzat per l’Ajuntament,
tenia com a objectiu treballar la sensibilització musical
dels nens i les nenes a la vegada que els permetia cantar en un gran grup coral fora del col·legi i davant d’un
públic. En l’argument de la cantata hi apareix la Tora, la
protagonista, una nena que acaba d’arribar a la ciutat i
no té amics ni coneguts. Un dia es trobarà unes pedres
lluminoses al balcó de casa seva que la conduiran cap a
en Toni i el Rachid, amb qui tindrà l’oportunitat de viure
una gran aventura. Els alumnes van fer un primer passi
a dos quarts de quatre de la tarda per als nens i nenes
de 5è de les escoles de Sant Sadurní i un altre a les set
per als pares i públic en general.
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Teatre
Els diferents grups de teatre
extraescolar del col·legi han
anat representant les obres
que s’havien preparat durant el
curs. Per ordre cronològic, les
actuacions han estat aquestes:
• 26 de maig
alumnes de 4t i 5è de Primària
Obra: ”Taller de Fantasia” (a
càrrec de la Montse Feixó.)
Taller de fantasia són una sèrie de peces curtes que l’autor
Josep M. Benet i Jornet va escriure per a la revista Cavall
Fort. Una recopilació d’aquestes que tenen personatges en
comú i una mica de música i
cançons, és el resultat final.

• 29 de maig
alumnes de 2n i 3r de Primària
Obra:” El país de les cent paraules“ de Marta Mata (adaptació teatral de
Núria Tubau) (a càrrec de la Sara Aguilera)
Aquesta obra està pensada per a treballar a les escoles. Té un argument totalment didàctic: pretén ensenyar com la paraula és el millor mitjà per a aconseguir
l’entesa entre els homes.

• 30 i 31 de maig
alumnes de 1r i 2n de Primària
Obra:”El Gat amb botes” es van fer dues representacions amb dos grups
diferents. (a càrrec de la Isabel López)
Quan va morir el moliner, l’hereu petit es va haver de conformar amb el gat,
però va resultar ser d’allò més espavilat i el que semblava un problema va acabar essent una sort per al nou amo. Aquesta obra és de Charles Perrault.
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• 1 de juny
alumnes de 1r de Primària
Obra:”El Flautista d’Hamelí” (a càrrec de la Concep Forns)

• 6 de juny
alumnes de 1r de Primària
Obra: “El Flautista d’Hamelí” (a càrrec de la Meritxell Cuyàs)
A Hamelín ja no saben què fer. Estan desesperats. Hi ha rates per tot
arreu. Sort en tindran d’un flautista que els acabarà traient les castanyes del foc. Aquesta és una adaptació de l’obra de Joan de Déu Prats.

• 7 de juny
alumnes de P5 (Educació Infantil)
Obra: ”La Bella no durment” (a càrrec de la Mercè Gumà)
L’argument gira al voltant d’una princesa que sempre ha tingut el que
ha volgut i mostra el seu caràcter rebel. El que ara vol aconseguir és
“un príncep blau, blau clar.” L’obra representada és una adaptació de
l’original de Reinaldo Jiménez Morales.
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Precolar organitza un plèndid ftival de ﬁnal de curs
Després d’un dia tan emocionant viscut en la graduació dels alumnes
de P5, la resta de nens i nenes de preescolar van voler demostrar les
seves capacitats d’organització, participació i coordinació en la gran
cloenda del curs. Així, el dissabte 10 de juny, a la tarda, la Sala d’Actes
del col·legi es va omplir de gom a gom per veure els balls i les cançons
que durant dies havien assajat amb il·lusió els alumnes de P2, P3 i
P4. Acomiadar-se del curs d’una manera tan fresca i divertida esdevé
una mostra innegable que, durant l’any, no només han treballat i han
après moltes coses sinó que també s’ho han passat molt bé.

La graduació de P-5
La tarda del passat divendres 9 de juny va ser d’allò més emocionant per als nens i nenes,
pares i mares, familiars i amics dels més grans d’Educació Infantil. Amb la festa de la Graduació aquests alumnes finalitzen la seva formació preescolar i es preparen per continuar l’aventura de la seva educació a Primària, en un altre edifici, amb noves mestres i nous
companys. Per acomiadar-los, les tutores de P5, la Rosa i la Teresa, van organitzar una
gran festa a la Sala d’Actes del col·legi. L’acte es va obrir amb la solemne entrada de tots
els nens a la Sala, vestits amb el rigor que pertoca. Després d’unes paraules de benvinguda del director del centre es va projectar un audiovisual retrospectiu de les experiències
viscudes a Ed. Infantil. Seguidament, les mestres van lliurar l’orla de graduació, i cada nen
va rebre la seva felicitació personal. L’acte es va cloure amb una cançó que van entonar
tots els alumnes de P-5 i amb el reconeixement, per part dels pares, de la gran tasca que
han fet totes les mestres de preescolar en la formació i l’educació dels seus fills.
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El comiat
de 4t d’ESO
Tot s’acaba! I els nostres
alumnes de 4t també finalitzen una etapa. A partir d’aquí
poden escollir diferents vies
per al seu futur, però el seu
pas per l’escola ha arribat
al final. Qui ho havia de dir?
Quants anys i quants records
per a compartir! Tant lluny
que semblava... Totes aquestes reflexions també les van
fer la nit del dia 10 de juny, en
la festa de comiat que aquest
any, per primera vegada, es
feia a l’escenari muntat al pati
de l’escola on es projectava
el CD que el professor Jordi
Font els havien preparat amb
imatges de la seva vida escolar. Va ser una festa molt
emotiva.

L orl de 2n de
batxillerat
Tal i com es deia a la portada de la
nostra revista, aquest curs i una gran
etapa, han finalitzat per als alumnes de
2n de Batxillerat. Alguns d’ells han estat aquí des que tenien dos anys, altres
s’han incorporat al llarg dels cursos,
però tots formen part de la història
del nostre centre. El dia 9 de juny es
va celebrar la seva festa de comiat i el
director (Joan Amat), els seus tutors
(Paquita Gimeno i Pere Cardenal), així
com la coordinadora de Batxillerat
(Conxita Ridorsa) i representants de
tot l’equip de professorat van compartir amb ells aquests moments tan entranyables. La festa va començar amb
un sopar i després va continuar a l’escola. En arribar els alumnes i mentre
avançaven per a situar-se als seus llocs
reservats, sonava el “Gaudeamus” i es
projectaven fotos d’ells en la pantalla
gegant instal·lada al fons de l’escenari.
Després es va fer el lliurament d’orles,
de matrícules, de premis... i de petons
i abraçades, amb imatges en viu de la
pròpia festa. I... la història es repeteix:
són una promoció més que marxa,
són uns nois i noies que fan un salt de
vertigen cap a uns estudis superiors, i
sobretot són un grup de persones humanes. El Col·legi sencer els desitja el
millor.
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Bàsqu cad femení
Les jugadores de bàsquet femení de la categoria de cadet ja han jugat
tots els partits de la temporada i finalment han quedat segones de les
comarques de l’Alt Penedès i Garraf.
El divendres dia 26 de maig es va fer el lliurament de copes i medalles
al municipi de La Múnia.

Rultat ports extracolars
BÀSQUET
CADET FEMENÍ
Jornada 6
Sant Josep - Aurora
7
Unión - Sant Josep
8
Sant Josep - Mistral
HOQUEI
PREBENJAMÍ GRUP 3
Jornada 10
Riudebitlles - Sant Josep
11
Sant Josep - Olesa
12
Vilanova - Sant Josep
13
Sant Josep
14
Sant Josep - Corbera
BENJAMÍ GRUP 9
Jornada 10
Riudebitlles - Sant Josep
11
Sant Josep - Montbui
12
Sant Just - Sant Josep
13
Bigues i Riells - Sant Josep
14
Sant Josep - Malgrat

Gran èxit de participació en el
II Torneig d’Hoquei Patins
Els dies 3 i 4 de juny es va celebrar, de forma intensiva, el II Torneig
d’Hoquei Patins organitzat pel col·legi. Enguany, els clubs convidats
van ser el Noia-Freixenet, el Tordera, el Reus, el Vic, el Caldes, el
Lleida Llista Blava, l’Igualada, l’Alcobendas i la selecció catalana en
categoria juvenil. Un total de 250 participants amb jugadors de totes les edats i categories, des dels prebenjamins fins als juvenils van
poder demostrar les seves qualitats esportives i el domini d’aquest
esport tan arrelat a casa nostra i al nostre centre. La bona organització, la puntualitat en els horaris de cada partit i l’afluència de pares,
aficionats i públic en general, van contribuir a què les dues jornades
de torneig fossin un gran èxit. I tot plegat es va desenvolupar en un
ambient festiu, amb un alt nivell d’esportivitat i carregat d’obsequis
per a tots els participants.

ALEVÍ GRUP 9
Jornada 10
Corbera - Sant Josep
11
Sant Josep - Olesa
12
Vilafranca - Sant Josep
13
Samà - Sant Josep
14
Sant Josep - Monjos
INFANTIL GRUP 9
Jornada 10
Sant Josep
11
Sant Josep - Olesa
12
Olímpics - Sant Josep
13
Cornellà - Sant Josep
14
Sant Josep - Monjos
JUVENIL PREFERENT GRUP 1
Jornada 10
Congrés - Sant Josep
11
Sant Josep - Tordera
12
Geieg - Sant Josep
13
Lloret - Sant Josep
14
Sant Josep - Esplugues

38-35
Ajornat
23-28

2-3
3-1
0-3
descansa
3-0
2-1
3-0
3-1
1-2
2-1
0-14
10-5
12-4
8-4
10-10
descansa
3-4
8-9
7-0
3-6
1-7
15-5
4-4
5-3
3-1

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.
Coordinació: Jordi Font (Informàtica), Joan Cañís, Mireia Juvé i Assumpta Varias (Redacció) i
Àlex Esteve (Esports)
Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97
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