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Editorial
Benvolgudes Famílies,
Iniciem un nou curs escolar, el 2006 - 2007, i ho fem amb tota l’energia i la 
il·lusió possibles per a aconseguir ensenyar i formar els vostres fills. Pot-
ser moltes vegades pensem que tenim tresors per polir, però estic segur 
que entre tots, amb perseverança i dedicació aconseguirem perfeccionar 
aquests béns.
Des del col·legi, continuarem posant el llistó de la qualitat de l’ENSENYA-
MENT el més alt possible. No n’hi ha prou amb anar «passant« cursos. Cal 
treure bons rendiments acadèmics i intentar aconseguir bons objectius 
professionals.
En aquest mateix butlletí hi trobareu les estadístiques acadèmiques de 
4t d’ESO i de 2n de Batxillerat del curs passat. Podreu veure que són 
quasi immillorables. Enguany a 2n de Batxillerat, que ha estat una pro-
moció molt bona, els alumnes que s’han presentat a les PAU han obtingut 
qualificació de «10» en nou matèries i qualificació de «9» en setanta-vuit 
matèries d’examen. Realment és un resultat quasi impossible de superar. 
Però el més important és el nombre d’exalumnes que continuen estudis 
universitaris o professionals amb bons rendiments i sense defallir. Perquè 
la qualitat no solament es mesura amb qualificacions acadèmiques, sinó 
amb habilitats intel·lectuals, destreses, domini d’eines de suport (idiomes, 
informàtica, etc.) i sobretot amb una bona cultura de l’esforç. Aquesta 
potser és la millor eina de totes. Els nostres alumnes han d’estar prepa-
rats per a no defallir davant els reptes que es trobaran. La vida és una 
successió de reptes de tota mena i amb esforç i bona preparació es poden 
assolir gairebé tots.
També continuarem EDUCANT i formant els vostres fills el més ajusta-
dament possible a les vostres inquietuds. No pot ser d’altra manera. En 
qüestió d’educació, la família és la que ha d’anar al davant i el centre es-
colar hi ha de col·laborar estretament. A l’inrevés no funciona. És només 
un engany.
L’alumne viu «educadament» dins el centre, segons els valors i paràmetres 
que li ensenyem i a vegades encara amb dificultats, però a fora considera 
que no té necessitat d’aplicar-los o seguir-los i de vegades es comporta 
com una persona «mal educada», quan en realitat és una persona «inedu-
cada». Això és així perquè l’educació, entre altres coses, és una qüestió de 
«límits», de limitar el que està bé i el que està malament; el que és correc-
te i el que no ho és. Una persona que coneix els «límits» i els aplica, diem 
que és ben educada. Una persona que coneix perfectament els «límits» i 
no els aplica, diem que és mal educada. Però una persona que no coneix 
els límits o que els límits que li han ensenyat són tan amplis que resulten 
inexistents, diem que és una persona «ineducada».
A diferència de temps passats en què la societat, la família i l’escola tenien 
uns «límits» molt semblants, avui això no és així, i fa que l’educació dels 
infants sigui més complexa. De totes maneres, si la família té les idees 
clares i sap on estan els «límits», la resta és molt fàcil.
Gairebé no hi ha cap problema educatiu que no es pugui resoldre amb 
intel·ligència, una mica de paciència i unes gotes de sentit de l’humor, com 
deia Sòcrates fa molts i molts anys.
Aquest nou curs l’iniciem amb 1.170 alumnes (25 més que el passat), 
aquesta és la nostra força i el nostre millor actiu. Permeteu-me que en 
nom del Patronat de la Fundació, del Consell Escolar, del Claustre i del 
Personal d’Administració i Serveis, us doni les gràcies a totes les famílies 
d’aquests alumnes que heu dipositat la vostra confiança un any més en no-
saltres, sobretot a les famílies dels 130 alumnes nous, que ens han escollit 
per primera vegada. Sense la vostra confiança i el vostre recolzament no 
podríem fer el que fem ni obtenir els resultats que obtenim.
Voldria desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofitament i bons ren-
diments acadèmics i personals, que ens permetin anar construint una so-
cietat cada vegada més forta, més cohesionada, més lliure, més rica i amb 
més bones perspectives de futur.

Joan Amat i Marquès
(Director)

Eli sab Gago rep la distinció 
de l Prov d’Accés a
la Universitat
El passat mes de juli-
ol, l’exalumna Elisabet 
Gago Benedí va rebre 
la Distinció de les pro-
ves d’accés a la uni-
versitat concedida pel 
Departament d’Edu-
cació i Universitats en 
reconeixement per 
l’èxit assolit a la selec-
tivitat del 2006.
L’Elisabet va aconse-
guir una nota de 9’2 a 
les PAAU i una mitjana de Batxillerat de 9’9 que li va fer obtenir 
Matrícula d’honor en les qualificacions del col·legi.
Moltes felicitats!

Estadística 2n Batxillerat
(curs 2005-06)
Alumnes matriculats a 2n de BATX ....................................... 68
Alumnes aprovats de 2n de BATX ..........................62 (91’1 %)

Alumnes presentats a les PAAU ................................ 57 (92 %)
Alumnes aprovats a les PAAU ................................ 55 (96’5 %)

Alumnes matriculats a la Universitat en 1’opció .......44 (80 %)

Nota mitjana PAAU (Selectivitat) ............................. 6,98

Mitjana expedient de Batxillerat ..........................................7,28

Nota mitjana per accedir a la universitat ...................7’16

Estadística 4t d’ESO
(curs 2005-06)
Alumnes matriculats a 4t d’ESO ............................................ 88

Alumnes aprovats a 4t d’ESO .................................. 88 (100 %)
(63 tot aprovat + 25 amb 1 o 2 pendents)

Alumnes suspesos que repeteixen al centre ............................0

Alumnes aprovats que van a CFGM ........................12 (13’6 %)

Alumnes aprovats que van a fer Batxillerat a fora ...... 2 (2’2 %)

Alumnes aprovats que van a fer Batxillerat
al Sant Josep ............................................................74 (84,2 %)
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Estada educativa a Irlanda
17 alumnes del nostre centre van fer una estada aquest estiu a Irlanda per a fer un curs 
d’Anglès. La durada dels cursos va ser de dues, tres o quatre setmanes i l’allotjament va ser 
en família a la part nord de Dublín, de manera que els alumnes poguessin estar en ple estat 
d’immersió per a aprofundir en la pràctica de l’anglès. Els alumnes van fer 3 hores de classe 
al dia, de dilluns a divendres, en acabar les classes, es quedaven a les instal·lacions del centre 
i anaven a la piscina, practicaven esports o feien concursos. Els dissabtes els dedicaven a 
fer excursions, com és ara la visita a Kilkenny o l’excursió a Glendalough i ArgilIian Castle. 
Finalment, els diumenges tenien el dia lliure. Al final de l’estada tots els alumnes van rebre 
un diploma amb el seu nivell. Tots han après molt, han tornat contents i amb moltes ganes 
de repetir! En la següent graella hi ha, de manera detallada, totes les activitats que van fer 
dia a dia.
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Diumenge 2 de juliol
DIA LLIURE

Diumenge 9 de juliol
DIA LLIURE

Diumenge 16 de juliol
DIA LLIURE

Diumenge 23 de juliol
DIA LLIURE

Dissabte 1 de juliol
EXCURSIÓ A
DROGUEDA I

CASTELL
D’ARGILLIAN

Dissabte 8 de juliol
EXCURSIÓ A

GLENDALOUGH I
WICKLOW

Dissabte 15 de juliol
EXCURSIÓ A
KILKENNY

Dissabte 22 de juliol
EXCURSIÓ A LA 
PENÍNSULA DE 

COOLEY

Divendres 30 de juny
ESCOLA

CONCURS ENTRE 
CLASSES
CINEMA

Divendres 7 de juliol
ESCOLA

CONCURS ENTRE 
CLASSES
CINEMA

Divendres 14 de juliol
ESCOLA

VISITA A DUN 
LOGHAIRE

Divendres 21 de juliol
ESCOLA

VISITA A HOWTH
SOPAR DE COMIAT

Dijous 29 de juny
ESCOLA
PISCINA

COMPRAR

Dijous 6 de juliol
ESCOLA
PISCINA

COMPRAR

Dijous 13 de juliol
ESCOLA

VISITA A LA
FÀBRICA GUINESS

Dijous 20 de juliol
ESCOLA

SORTIDA A
MALAHIDE

Dimecres 28 de juny
ESCOLA
ESPORTS

Dimecres 5 de juliol
ESCOLA

BUS TURÍSTIC DE 
DUBLÍN

Dimecres 12 de juliol
ESCOLA

MANUALITATS I 
TALLERS

Dimecres 19 de juliol
ESCOLA
ESPORTS

Dimarts 27 de juny
ESCOLA

VISITA AL MUSEU 
NACIONAL DE LA 

IMPREMTA

Dimarts 4 de juliol
ESCOLA
VISITA A

L’ESGLÉSIA DE SAN
MICHANS

Dimarts 11 de juliol
ESCOLA

VISITA AL MUSEU
DE DRÀCULA

Dimarts 18 de juliol
ESCOLA

COMPRAR

Dilluns 26 de juny
ESCOLA

FUTBOL IRLANDÈS

Dilluns 3 de juliol
ESCOLA

FUTBOL IRLANDÈS

Dilluns 10 de juliol
ESCOLA

FUTBOL IRLANDÈS

Dilluns 17 de juliol
ESCOLA

FUTBOL IRLANDÈS
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Estada educativa a Manch ter
L’estada educativa a Manchester 
es va iniciar el 29 de juny i es va 
donar per acabada el 20 de juliol. 
Els alumnes estaven al centre de 
8.30 a 15.30 i a la tarda realitzaven 
classes d’aprofundiment de l’anglès 
o altres activitats de caire lúdic i 
cultural. Els caps de setmana els 
van aprofitar per a fer visites dins la 
ciutat de Manchester mateix o per 
altres indrets del voltant. L’allotja-
ment va ser a la Residència Univer-
sitària de Manchester, on hi havia 
una zona extensa per a passejar i 
fer activitats esportives. Durant l’estada, els alumnes 
també van haver de fer-se càrrec de les tasques domèstiques, com és ara la col·laboració a la 
cuina i la neteja de les habitacions.
Enguany van viatjar 34 alumnes dels quals 5 eren de primària i la resta de secundària i batxillerat 
i els van acompanyar 8 educadors i un cuiner. En la següent graella hi ha de manera detallada, 
totes les activitats que es van realitzar dia a dia. El resultat de l’estada ha estat immillorable i als 
viatgers els han quedat moltes ganes de tornar-hi.

Diumenge 2 de juliol
LIVERPOOL

WORLD MUSEUM

Diumenge 9 de juliol
MANCHESTER

JEWISH MUSEUM
TRAFFORD

CENTRE

Diumenge 16 de juliol
CHESTER

CHESIRE MILITARY
MUSEUM

Diumenge 23 de juliol
FESTA

FINAL A VILANOVA

Dissabte 1 de juliol
MANCHESTER
MUSEU DE LA 

CIÈNCIA

Dissabte 8 de juliol
SOUTHPORT

PLEASURE LAND

Dissabte 15 de juliol
MANCHESTER

MUSEUM
TRAFFORD CENTER

Dissabte 22 de juliol

Divendres 30 de juny
BUS TURÍSTIC
PRESENTACIÓ

Divendres 7 de juliol
ESCOLA

SWIMMING POOL

Divendres 14 de juliol
ESCOLA

SWIMMING POOL

Divendres 21 de juliol

Dijous 29 de juny
VOL A

MANCHESTER

Dijous 6 de juliol
ESCOLA

ENGLISH CLASS
LAUNDERETTE

REVISTA

Dijous 13 de juliol
ESCOLA

ENGLISH CLASS
LAUNDERETTE

REVISTA
VOL A BARCELONA

PRIMARY

Dijous 20 de juliol
VOL A

BARCELONA

Dimecres 28 de juny
VILANOVA

Dimecres 5 de juliol
ESCOLA

ENGLISH CLASS
LAUNDERETTE

REVISTA

Dimecres 12 de juliol
VISITA
LEEDS

LAST SHOPPING
PRIMARY

Dimecres 19 de juliol
PREPARAR
MALETES

RECOLLIR PISOS

Dimarts 27 de juny
VILANOVA

Dimarts 4 de juliol
ESCOLA

VISITA AMB 
L’ALCALDE

ENGLISH CLASS
LAUNDERETTE

REVISTA

Dimarts 11 de juliol
ESCOLA

ENGLISH CLASS
LAUNDERETTE

REVISTA

Dimarts 18 de juliol
LAST

SHOPPING
ENGLISH CLASS
RECOLLIR PISOS

Dilluns 26 de juny
VILANOVA

Dilluns 3 de juliol
ESCOLA
CINEMA

Dilluns 10 de juliol
ESCOLA
CINEMA

Dilluns 17 de juliol
ESCOLA
CINEMA
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Proforat curs 2006-07
EDUCACIÓ INFANTIL
Amposta Estruch, Teresa ..................................................... Tut. P4-A
Aranda Maldonado, Montse .............................................Prof. música
Canals Bardella, Pilar ............................................................ Tut. P2-B
Del Valle Andreu, Montse .................................................... Tut. P5-A
Llaquet Isart, Montse ......................................................... Prof. anglès
Martín Martínez, Gemma ............................ Prof. informàtica i suport
Mateos Mateos, Agustina ..................................................... Tut. P3-B
Mir Guxens, Salvador .................................................. Prof. gimnàstica
Orensanz Muniente, Rosa M. ............................................... Tut. P4-B
Raventós Carcasona, Montse ............................................... Tut. P3-A
Rebordosa Avión, Dolors ..................................................... Tut. P2-A
Robles Centellas, Araceli .................................... Prof. psicomotricitat
Roca Albet, Anna ..................................... Prof. reforç lectoescriptura
Roca Papaseit, Pilar ............................................................... Tut. P5-B
Coordinadora: Montse Del Valle

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Aguilera González, Sara .........................................................Tut. 1r-A
Aranda Maldonado, Montse ............................... Prof. música i suport
Casanovas Carbó, Teresa ..................................................... Tut. 3r-C
Compte Gran, Yvonne ..........................................................Tut. 5è-C
Cruces Galindo, M. José ........................Prof. castellà, socials i suport
Cuyàs Ribas, Meritxell ......................................................Prof. música
Escolà Cases, Núria ...............................................................Tut. 1r-C
Esteve Escofet, Àlex ......................................................Prof. Ed. física
Feixó Carcasona, Montse ..................................................... Tut. 2n-B
Forns Varias, Concep ............................................................ Tut. 5è-A
Giró Gramona, Esperança .................................................... Tut. 6è-A
Guilera Montserrat, Mònica .................................................Tut. 2n-C
Julià Vallès, Assumpció .......................................................... Tut. 6è-B
Llaquet Isart, Montse ......................................................... Prof. anglès
Martínez Pinent, Montserrat .................................................Tut. 3r-A
Masagué Florit, Laura ............................................................ Tut. 4t-B
Mir Guxens, Salvador .....................................................Prof. ed. física
Miró Galindo, Imma ............................................................... Tut. 1r-B
Montserrat Carcasona, Teresa ..............................................Tut. 4t-C
Pérez Gallego, M. Josep ........................................................Tut. 6è-C
Plazas Torné, Núria .............................. Tut. 5è-B i mestra d’ed. física
Ros Tarafa, Núria ................................................................... Tut. 4t-A
Sabaté Coca, Maria ................................................................ Tut. 4t-B
Sala Tubert, Dolors ............................................................ Prof. anglès
Segura Pujadas, Montserrat ...................................................Tut. 3r-B
Solé Casanovas, Albert .................................................Prof. Ed. Física
Solé Grabalosa, Marta .....................Prof. socials, informàtica i suport
Vila Luís, Maribel ................................................................... Tut. 2n-A
Coordinadora Cicle Inicial ..................................... Núria Escolà
Coordinadora Cicle Mitjà ............................ Teresa Montserrat
Coordinadora Cicle Superior ........................... Assumpció Julià

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Antía García, Josep M. .........................................Prof. matemàtiques,

ciències naturals i crèdit variable
Ariza Ruiz, Manoli .................................. Prof. castellà i matemàtiques
Arizcun Arizcun, Isabel .........................................Prof. matemàtiques
Avellán Cerdá, Enric ............................................Prof. ciències socials
Bermúdez Blanco, Josep Lluís ......................................... Prof. castellà
Borja Casas, Anna ..............................Tut. 3r-A i prof. ciències socials
Campañá Obré, Josep M. ..................................................Prof. religió
Cañís Parera, Joan .......... Tut. 1r ESO C i prof. castellà, català i anglès
Cardenal Monreal, Pere .......................................Prof. crèdit variable
Cortés Vila, Sylvia ......... Tut. 1r ESO A, prof. castellà i crèdit variable
Cuyàs Ribas, Meritxell ..........................................Prof. crèdit variable
Eroles Ollé, Joan .........................Prof. matemàtiques i crèdit variable
Esteve Escofet, Àlex ............................................ Prof. Educació física
Esteve Escofet, Rosa M. ........................................Prof. crèdit variable
Figueras Oliver, Montse .......................Tut. 1r-B i prof. català i socials

Font Cardús, Jordi ............................... Tut. 4t-C i prof. matemàtiques
Grases Simón, Joan ..................................................... Prof. tecnologia
Guiu Colom, Mercè .......................................... Prof. francès i castellà
Jansana Puerta, Joan ................................................... Prof. tecnologia
Hernández Alcaraz, Carles .......Prof. castellà, religió i crèdit variable
Julià Casanovas, Núria ....... Tut. 2n-C i prof. naturals i crèdit variable
Juvé Udina, Mireia .......................Prof. socials , català i crèdit variable
Llopart Noya, Imma ......................... Tut. 4t-B, Prof matem., naturals,

plàstica i crèdit variable
Martínez Pérez, Gregori ...................................................Prof. música
Maurel Cervelló, Carles ..................................................Prof. plàstica
Mora Estrada, Adelfa ......................................................... Prof. anglès
Niubò Bonsom, Helena .................. Tut. 3r-C i prof. castellà i francès
Pallarès Riba, Mercè ........................................ Tut. 3r-B i prof. anglès
Poveda Ruano, Julià .............................................................Prof. català
Ramon Minguell, Manel .....................Prof. matem., naturals i plàstica
Ribé Vila, Pere ....................................................................Prof. religió
Ridorsa Nadal, Conxita .......... Prof. naturals, matem. i crèdit variable
Ros Giralt, Francesca ........................................................Prof. música
Sáez Martínez, Francesca .................................................. Prof. anglès
Sala Tubert, Dolors .......................................... Tut. 2n-B i Prof. català
Sánchez Camps, Mercè ......................Tut. 2n-A i prof. socials i català
Solé Casanovas, Albert ..................................................Prof. Ed. física
Varias Ribot, Assumpta ..................................... Tut. 4t-A i prof. català
Verge Gabaldà, Josep ............................ Prof. naturals i crèdit variable
Coordinadora 1r Cicle ............................................. Dolors Sala
Coordinadora 2n Cicle ........................................Mercè Pallarès

BATXILLERAT
Amat Marquès, Joan ....................................................... Prof. biologia
Antía García, Josep M. ..........................................Prof. matemàtiques
Arizcun Arizcun, Isabel .............Tut. 1r-B i prof. matemàtiques i física
Bermúdez Blanco, Josep Lluís .......................Prof. Comentari de text
Borja Casas, Anna ........................................................... Prof. filosofia
Cardenal Monreal, Pere .................... Tut. 2n-A i prof. física i química
Cortés Vila, Sylvia .................................................................. Prof. llatí
Eroles Ollé, Joan .............................. Tut. 1r Batx C i prof. economia i

organització d’empresa
Font Cardús, Jordi ....................................... Prof. tecnologia industrial
Gimeno Segarra, Paquita ........................ Prof. història, art i geografia
Guiu Colom, Mercè ................................ Prof. llengua i lit. castellanes
Julià Casanovas, Núria ..........................................Prof. matemàtiques
Maurel Cervelló, Carles ......................................... Prof. dibuix tècnic
Mora Estrada,Adelfa .......................................................... Prof. anglès
Niubò Bonsom, Helena .......................... Prof. llengua i lit. castellanes
Pallarès Riba, Mercè .......................................................... Prof. anglès
Poveda Ruano, Julià .......Tut. 2n-B i prof. llengua i literatura catalanes
Ribé Vila, Pere ....................................................................Prof. religió
Ridorsa Nadal, Conxita ..........................Tut. 1r Batx-A i prof. biologia
Solé Casanovas, Albert ..................................................Prof. Ed. física
Varias Ribot, Assumpta ...................Prof. llengua i literatura catalanes

i comentari de text
Verge Gabaldà, Josep ...................................................... Prof. química
Coordinadora Batxillerat .................................Conxita Ridorsa

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I PSICOPEDAGOGIA
1.- Diagnòstic, Orientació i Suport Pedagògic
- Educació Infantil ............................................................. Isabel Rovira
- Educació Primària ...................................................... Rosa M. Esteve
- ESO i Batxillerat ...................................................Carles Hernández

2.-Logopèdia
Montse Figueras
M. José Cruces

REVISTA LLIGAMS
Coordinació ...............................................................Assumpta Varias
Imatges ..................................................................................Jordi Font
Redacció ................................................. Joan Cañís i Assumpta Varias
Esports ...............................................................................Àlex Esteve
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Colòni  i viatg  2006-2007
 INFANTIL
 P5 Casa de colònies La Marinada, Cambrils, del 4 al 6 de juny

 PRIMÀRIA
 Cicle inicial Casa de colònies Xaloc, Calders, del 4 al 6 de juny
 Cicle mitjà Casa de colònies Hernando Fierro, Banyoles, del 4 al 6 de juny
 Cicle superior Casa de colònies La Devesa (5è) i Casa de colònies Llorà (6è), Rupit, del 30 de maig a l’1 de juny

 ESO
 2n d’ESO Casa de colònies d’Oliola, Pons, del 13 al 15 de juny
 4t d’ESO Viatge a Cantàbria, setmana del 26 al 30 de març

 BATXILLERAT
 1r de batxillerat Esquiada a Bellver de Cerdanya, del 31 de gener al 2 de ferbrer

L’Esplai Xip-Xap
Des del 26 de juny fins al 21 de juliol, l’Esplai Xip-Xap de l’edifici d’Educació Infantil va acollir a tots els nens i les nenes que volien passar-s’ho bé. 
Els jocs d’equip, les piscines i sortidors d’aigua, les pintures i altres manualitats... tot ho varen preparar les monitores
M. Carme Roca, Anna Cirera, Olga Ribé, Teresa Roca i Anna M. Figueres. Amb elles la vigilància i la 
distracció dels infants estava garantida.
M. Carme Roca, Anna Cirera, Olga Ribé, Teresa Roca i Anna M. Figueres. Amb elles la vigilància i la 



Coordinació: Jordi Font (Informàtica), Joan Cañís, Mireia Juvé i Assumpta Varias (Redacció) i
 Àlex Esteve (Esports)

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.

Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97
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Activitats ext  ra colars
curs 2006/2007
Totes les activitats que es citen a continuació es faran en el recinte 
escolar. L’explicació de les mateixes, així com l’horari de les classes i 
els preus, consten en el dossier que s’ha lliurat a cada alumne.

ESCOLA D’ANGLÈS
Imma Llopart, Francesca Sáez, Noel Lane i Sandra Farré

INICIACIÓ AL TEATRE
Araceli Robles i Mercè Gumà

INFORMÀTICA
Núria Julià i Joan Cañís

PATINATGE ARTÍSTIC
Rosa Maria Giró

HOQUEI (iniciació i perfeccionament)
Carles Martínez

ESCOLA ESPORTIVA
Ho organitza Màster Sports

TEATRE
Montse Feixó, Concep Forns, Núria Plazas i Sara Aguilera

APRENEM A ESTUDIAR
Concep Forns

DANSA
Mònica Guilera

Dat  per a r ordar
del curs 2006/07
CELEBRACIONS ESCOLARS
Castanyada ..........................................................31 d’octubre
Nadal amb els pares ......................................16 de desembre
Carnestoltes ........................................................ 16 de febrer
Sant Jordi .................................................................. 23 d’abril
Portes obertes ......................................................18 de març

DIES NO LECTIUS
Festa Major .................................................. 29 de novembre
Festes de nadal ..................del 22 de desembre al 7 de gener

(ambdós inclosos)
Festes de lliure elecció ..............7 de desembre, 19 de febrer

i 30 d’abril
Setmana Santa ................. del 2 al 9 d’abril (ambdós inclosos)
Vacances d’estiu ...................................a partir del 21 de juny

HORARIS DE VISITA
Direcció .....De dilluns a divendres, concertant hora de visita
Secretaria ...............De dilluns a divendres, en horari escolar

TELÈFONS ÚTILS
Secretaria ........................................................... 93 818 34 10
Fax ...................................................................... 93 891 12 50
Educació Infantil ................................................. 93 891 02 64

El mes d’abril passat i amb mo-
tiu del 25è Aniversari de la Fil-
loxera de Sant Sadurní, l’alumna 
Mireia Cerdan i Almirall, que 
actualment cursa 1r de Primà-
ria va ser la guanyadora absoluta 
del concurs de dibuix infantil que 
havia organitzat l’Associació de la 
festa de la Fil·loxera.
Es comptava amb la participació 
de més de 10.000 infants dels 
quals se n’escollien 10 com a fina-
lista i un com a guanyador total. La 
Mireia va ser la millor de la catego-
ria d’Educació Infantil de 3 a 5 anys.
Segons l’alumna «Jo només vaig 
dibuixar unes fil·loxeretes conten-
tes».
El premi obtingut consistia en l’edició 
del seu dibuix com a làmina i en un 
lot de productes de la Fil·loxera.
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