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Editorial
FA TRES ANYS

«En África no hay fronteras; ni siquiera entre la vida y la muerte»
Leopold S. Senghor

Fa tres anys, durant les vacances de Nadal, un grup de set persones 
del Penedès vam anar a l’extrem Nord del Camerun, concretament a 
la regió de Makary-Blangoua, a visitar la missió que hi ha en aquesta 
zona per tal de portar-hi els diners que vam recollir, entre d’altres, els 
de la Fira de Nadal de l’escola així com medicaments, roba, material 
escolar...

L’estada allà, tot i 
que van ser pocs 
dies, ens va col-
pir; ja que és molt 
diferent veure les 
imatges a través 
dels mitjans de 
c o m u n i c a c i ó 
que ser-hi. Ser-
hi vol dir: mirar, 
sentir, respirar, 
olorar, trepit-
jar; en definiti-
va, viure la seva 

realitat. Una realitat molt propera a 
nosaltres en l’espai (només a cinc hores d’avió), però tan allunyada de 
la nostra manera d’entendre el món.
L’abismal diferència entre el nivell de vida d’aquí i de l’Àfrica ens ha 
de fer reflexionar sobre la responsabilitat que hi tenim els països rics 
i el fet de no donar cap oportunitat als africans de buscar el seu propi 
camí cap a un desenvolupament sostenible i unes condicions de vida 
dignes.
Els dies que vam compartir amb el Sisco Pausas, el Jordi Mas i el Mi-
quel Àngel Pérez, que fa força anys que hi són ens va fer veure que, 
malgrat tot, encara hi ha persones disposades a treballar per intentar 
reduir la línia de la pobresa i de l’exclusió (edificant escoles, alfabetit-
zant adults, contruint pous d’aigua potable...).
Les impressions d’aquella experiència van ser tan profundes que vam 
dir que hi tornaríem.
Aquest mes d’agost, pràcticament les mateixes persones i quatre nois 
del grup de joves de la parròquia ens desplaçàrem a Blangoua. Per 
això la recaptació que hem fet de la Fira de Nadal anirà destinada 
a diferents projectes; però sobretot a l’adequació de l’escola que la 
missió té en aquest poble.
Crec que entre tots, pares, mestres, societat, hem de fer entendre 
als nostres joves que no tothom té les mateixes oportunitats i que si 
cadascú posa el seu gra de sorra podrem tenir un món més just per 
a tothom.

Montserrat Figueras Oliver
Professora i logopeda del Centre

La fira de Nadal
El dia 16 de desembre, l’últim dissabte abans de les festes, es va 
celebrar la tradicional Fira de Nadal al col·legi. 
Com cada any es tracta d’una fira de productes artesans i 
manualitats que han fet els alumnes juntament amb les seves 
mestres, i la recaptació de les seves vendes va destinada a una 
bona causa. Enguany els diners seran per Camerun. (veure Edi-
torial).
Uns quants dies abans, les tutores de primària ja preparen els 
articles. També s’assagen els versos i es canten nadales. Tot 
plegat contribueix a què els alumnes respirin un ambient nada-
lenc amb un esperit de companyonia i estimació.
Davant les porxades hi havia un escenari on cadascun dels cur-
sos hi van cantar una nadala, dirigida pels professors de música: 
Montse Aranda, Meritxell Cuyàs, Gregori Martínez i Francesca 
Ros.
Al recinte de l’entrada principal, hi representaren escenes del 
pessebre i també un punt de recollida d’aliments per al Barri 
del Raval de Barcelona.
A més de l’exposició i venda en cadascuna de les carpes que 
es trobaven al pati, en una de les parades hi havia tres patges 
dels reis de l’Orient que donaven caramels als infants i amb qui 
es podien fotografiar i una altra de coques, galetes, pastissos 
diversos, refrescos i moscatell.
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El total de la recaptació de le Fira de Nadal va ser de

4.212,79 €

Moltes gràcies a tots els qui hi vàreu col·laborar.



La fira de Nadal
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Algunes de les classes venent els productes
que ells mateixos havien elaborat.

Els alumnes de 6è de primària representant 
diferents escenes del pessebre.

La recollida d’aliments per al barri del Raval
de Barcelona anava a càrrec dels nois i noies

de 2n d’ESO.

A més de visitar els diferents estands,
es podia berenar amb les exquisideses que
els alumnes de 1r d’ESO havien preparat.

Rollida de cart // rollida de ditjos
El Patge Parsifal va tornar a venir a recollir les 
cartes que els infants dirigeixen als Reis d’Ori-
ent. El matí del dimecres 20 de desembre, les 
portes de la Sala d’actes del Col·legi s’obrien per 
a rebre el patge reial que, com cada any, recollia 
les missives que els infants havien escrit. Els més 
petits de la casa, els alumnes d’Educació infan-
til, les havien omplertes amb dibuixos, que de 
moment és una de les seves formes d’expressió. 
Els del primer cicle de Primària hi havien escrit 
il·lusions, desigs de Pau, de benestar, de respec-
te a l’entorn... Segur que molts es podran fer 
realitat.

L profor d’Educació Infantil actuen per als alumn
Pastorets? Teatre de Nadal?
Les professores d’Educació Infantil fan el que calgui pels seus alumnes. La seva representació nadalenca va distreure nens i nenes i altres assis-
tents que quedaren bocabadats amb la seva actuació. 
Que el seu humor no decaigui!
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Pares delegats
de cursos 2006 - 2007

EDUCACIÓ INFANTIL
Cargols - A: Fabregat - Fernàndez *
Cargols - B: Mata - Ràfols *
Bambis - A : Cerdà - Batet 
Bambis - B: Cuadrado - Vendrell 
Esquirols - A: Bel - Orellana * 
Esquirols - B: Pintado - Magrané * 
Elefants - A: Aymerich - Ricart
Elefants - B: Vicente - Cordero

PRIMÀRIA
1r - A: Gisbert - Verley
1r - B: Garcia - Torres *
1r - C: Duran del Rosal *
2n - A: Granato - Navarro
2n - B: Rodríguez - Garcia
2n - C: Tost - Papió
3r - A: Gavaldà - Vilomara *
3r - B: Oliver - Sivill *
3r - C: Vilalta - Milà *
4t - A: Guasch - Gil
4t - B: Santacatalina - Ferrer
4t - C: Vicente - Cordero *
5è - A: Mestre - Guevara *
5è - B: Viñals - Albiol *
5è - C: Castellví - Fernández *
6è - A: Almirall - Romeu *
6è - B: Cortiada - Quintana
6è - C: Tomàs de la Orden

Par i alumn delegats
Alumnes delegats
de cursos 2006 - 2007

1r ESO A
Laia Pedrerol
Sergi Jiménez

1r ESO B
Clara del Valle
Josep M. Carbonell

1r ESO C
Jordi Bellés
Òscar Garcés

2n ESO A
Mariona Cardús
Pau Garriga

2n ESO B
Ariadna Pons
Àlex Amat

2n ESO C
Rubén Serrano
Martí Torrallardona

1r Batxillerat A
Ignacio Mariño
Àlex Arrufat

1r Batxillerat B
Noemí Alonso
Biel Susanna

1r Batxillerat C
Gisela Palomar
Núria Robles

3r ESO A
Anna Orga
Xavier Castellet

3r ESO B
Lídia Màrquez
Maria Pujol

3r ESO C
Anna Nin
Maria Guimerà

4t ESO A
Irene Gonzàlez
Josep Caballé

4t ESO B
Josep Esteva
Joaquim Peropadre

4t ESO C
Patrícia Sòria
Míriam Robles

2n Batxillerat A
Oriol Gené
Anna Gumà

2n Batxillerat B
Jesús Fernández
Francesc Melendo

ESO - BATXILLERAT
1r ESO - A: Llopart - Ventura
1r ESO - B: Oliver - Sivill
1r ESO - C: Belda - Martínez *
2n ESO - A: Cardús - Parera
2n ESO - B: Juanola - Pladelasala *
2n ESO - C: Furró - Crusat
3r ESO - A: Canals - Canals *
3r ESO - B: Segarra - Torné *
3r ESO - C: Carbó - Sardà
4t ESO - A: Soler - Gil
4t ESO - B: Soler - Isart
4t ESO - C: Duran - Vallverdú *
1r BTX - A: Castellví - Fernández *
1r BTX - B: Just - Casas
1r BTX - C: Turón - Vidal *
2n BTX - A: Tejedor - Sánchez
2n BTX - B: Carbó - Sardà
 Cunill - Ponce

*Escollits el curs 2006 - 2007

Conneem amb l’exterior
CONFERÈNCIA SOBRE LES DROGUES
El dijous 19 d’octubre, a la sala d’actes del Col·legi s’hi va 
impartir una conferència sobre les drogues dirigida a pares 
i joves de la ESO i de Batxillerat.
Sota el títol «Connecta amb els teus fills, parlem de dro-
gues», n’Otger Ametller (membre del CAS) va estar expo-
sant casos diversos, conductes, reaccions de les famílies i 
possibles vies de solució.
Aquesta sessió va tenir el suport i va ser organitzada per 
la Secretaria de Famílies i d’Infància del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

CONFERÈNCIA SOBRE LA IGUALTAT DE LES DONES
El passat octubre, l’Ajuntament de Sant Sadurní va convocar diferents 
personalitats i centres escolars (el nostre com a representant de la pro-
víncia de Barcelona, un del País Basc i un altre de Màlaga) per tal de con-
traposar i/o equiparar diferents punts de vista sobre el tractament de 
la dona en la societat.  
Representants d’arreu 
d’Europa assistiren a un 
seguit de conferències i 
a un sopar on el tema 
de fons era qüestionar-
se la posició de la dona 
en qualsevol àmbit, 
mostrant i demostrant 
opinions. 

Alguns dels alumnes 
del Col·legi varen par-
ticipar activament en la 
conferència que es feu 
a les caves Freixenet el dia 27 del mateix mes, amb un estudi que havien 
realitzat prèviament sobre la igualtat (o no) de la dona des de la seva 
infantesa, passant pel món laboral, en els mitjans de comunicació, etc.
La seva aportació va ser molt aplaudida.
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La Castanyada
A EDUCACIÓ INFANTIL
El dia 31 d’octubre va venir la Senyora Castanyera a l’escola, va portar 
unes castanyes boníssimes, calentones i torradetes i els nens i les nenes li 
van regalar una cançó de tardor i una dansa molt boniques.
Tothom va poder preguntar-li moltes curiositats i ella va respondre molt 
amablement.
Va marxar molt contenta i es va acomiadar fins l’any vinent.

A PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
Uns quants dies abans de l’arribada de la castanyera, ja es prepara la 
festa i alguns pares i mares dels alumnes vénen a ajudar a fer pane-
llets. (Des de la revista Lligams agraïm la seva col·laboració desinte-
ressada).
El dia de la celebració la Castanyera va repartir castanyes per a tot-
hom i llibres per als alumnes de segon.

CICLE MITJÀ
Tots els alumnes d’aquest cicle van anar al parc de la bòbila per a 
realitzar la gimcana de la castanyada en grups de cinc persones. Les 
proves havien estat organitzades per una comissió de sis nens i nenes 
de cada classe.
Els guanyadors van ser:
3r A: grup CAVALLS D’OR
Clàudia Gavaldà, Clàudia Torrents, Ruth León, Pol Ferrer i Laia Ca-
rafí

3r B: grup LES SUPERNENES
Júlia Gumà, Marta Roig, Natàlia Cerdán, Ruth Mullos i Laura Rojas

3r C: grup SOL NAIXENT
Sara Sàbat, Mercè Casas, Mariona Rovira, Eulàlia Ventura i Sofia Es-
teban
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ESO
Els alumnes d’aquesta secció van celebrar la Castanyada de diferents 
maneres. Els del primer cicle van anar al llac de Can Codorníu, com 
ja va essent tradició, i allí van berenar fruits secs, pastissets i altres 
productes de l’època.
Pel que fa al segon cicle, varen aprofitar el dia per fer la sortida cul-
tural trimestral.

Jove, informa’t
El servei de joventut de l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní, aquest any 
amplia el servei i ofereix la possibi-
litat que els joves registrin les seves 
dades per tal de rebre el Butlletí 
Jove. Es tracta de poder mantenir 
contacte amb el departament de 
joventut i informar-se o gestionar 
activitats que el col·lectiu proposa. 
A més, al col·legi continuem tenint 
setmanalment el servei d’un jove 
que a l’hora del pati es persona i 
parla amb l’alumnat.

Mireia Lerena guanya
un Concurs de Dibuix
En la celebració del XX aniversari de la Fira Comer-
cial i Industrial, la Unió de Botiguers de la vila va orga-
nitzar, com cada any, el Concurs de Dibuix. Enguany, 
la temàtica es remuntava a fer un recull de records 
envers la Fira celebrada els anys anteriors. Entre els 
participants, és a dir, els alumnes de les quatre escoles 
sadurninenques, en sobresortí Mireia Lerena Miró per 
davant de tres finalistes. La guanyadora, docent del 
Col·legi Sant Josep, va rebre com a premi un cavallet 
artístic de fusta.

La Marató de TV3
Aquest any la marató de TV3 
ha intentat sensibilitzar el públic 
amb la malaltia del dolor crònic. 
Per tal que l’alumnat compren-
gués les persones que la sofrei-
xen i conegués bé aquesta ma-
laltia, alguns representants de la marató van venir a fer una conferència a l’escola el dia 
5 de desembre.

4t A: grup EL BURRO CATALÀ
Joan Maeztu, Arnau Tous, Marta Álvarez, Andrea Mestres 
i Jaume Casadó

4t B
Júlia Serrano, Mireia Mauricio, Ariadna Dagà, Laura López 
i Carlos Rosas

4t C: grup ELS ANIMALS
Èlia Solé, Marta Canals, Mireia Lerena, Irene Magallón i 
Paula Sabaté

CICLE SUPERIOR
Els nois i les noies de 5è i 6è van anar a feu una berenada 
amb productes típics de la tardor. Per a fer-ho més atrac-
tiu, havien de ser originals en la presentació i exposició de 
les seves menges.
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El dia a dia: activitats i treballs
A Educació Infantil fem psicomotricitat 

Ens visita una fil·loxera Els Bambis vam fer bombolles Volíem conèixer què era el most

A primer i segon cicle de primària 

treballem  molt l’expressió escri-

ta. Fem notícies, redaccions...

3r i 4t vam visitar la Fassina de Cal Guineu i vam dibuixar els ele-ments de la festa de la Fil·loxera.

També coneixem la religió cristiana i fem treballs

Aquest «col·lage» és una mos-
tra de diverses nadales que els 
alumnes del cicle superior de 
primària, la ESO i el Batxillerat 
varen elaborar.
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Sortid culturals
EDUCACIÓ
INFANTIL
P5
· Els alumnes de P5 van 
anar al zoològic el dia 18 
d’octubre. Allí varen po-
der veure de prop tota 
classe d’animals però van 
prestar més atenció als 
dofins i als elefants ja que 
els havien estudiat ante-
riorment.

PRIMÀRIA
1r Primària
· El dijous 21 de setem-
bre van anar a la vinya i 
van collir pàmpols que 
després estamparien en 
l’assignatura de plàstica.

· El dia 6 d’octubre vam 
continuar estudiant el 
món de la vinya i el cava 
i vam visitar les caves 
Freixenet.

· El dia 11 de desembre 
els nens de primer vam 
anar d’excursió al Museu 
de la Xocolata (on vam 
fer una figura i ens vam 
poder llepar els dits). Al 
migdia vam dinar a la Sa-
grada Família i a la tarda 
vam poder veure les parades de figuretes i ornaments nadalencs de 
la Fira de Santa Llúcia.

2n Primària
· El dilluns 23 d’octubre, 
els alumnes de 2n de pri-
mària van anar d’excursió 
al Montseny. Va observar 
arbres com l’alzina, el 
roure i el castanyer i van 
aprendre la diferència en-
tre arbres de fulla caduca 
i arbres de fulla perenne. 
Alguns nens molt obser-
vadors van trobar bolets: 
pinatells, trompetes de la 

mort, rovellons... També algun de verinós i... un apagallums que feia 
més de dos pams d’alt!  
· El dia 2 d’octubre vàrem poder visitar les caves Codorniu.

· «ELS MÚSICS DE BREMEN» és una obra que es representava al 
Gran Teatre del Liceu. La música, la dansa i les titelles -com a com-
ponents essencials- es conjugaven en aquest espectacle.
El dia 11 d’octubre hi vam assistir tots els alumnes de cicle Inicial.

3r Primària
· El 17 d’octubre van anar a Montserrat i van pujar amb el cremallera 
des de Monistrol. També van anar amb el funicular de Sant Joan i van 
seguir un dels itineraris de natura establerts. La sortida va acabar 
amb la visita de la basílica.

· El 29 de setembre van visitar la Fassina de Cal Guineu de Sant 
Sadurní juntament amb els alumnes de 4t de Primària (veure pàgina 
6 «El dia a dia»).

4t Primària
· El 8 de novembre van estar a Cosmocaixa per tal de treballar la 
sostenibilitat i el planetari.

5è Primària
· El 5 d’octubre van 
estar al Cim de 
les Àligues a Sant 
Feliu de Codines 
i al Parc Usart del 
mateix municipi.
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6è Primària
· El dia 15 de novembre es van desplaçar a Cardona i van visitar 
el casc antic i una de les explotacions de Sals potàssiques més 
importants d’Europa.

ESO
1r ESO
· El 3 de novembre van assistir a un concert a l’Auditori de BCN 
titulat «Música de pel·lícules i de ciència-ficció» a càrrec de l’Or-
questra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
· El 20 d’octubre anaren al Parc Natural del Montseny per a es-
tudiar els ecosistemes forestals i els estatges de vegetació en el 
paisatge. Es va fer un concurs de fotografia que varen guanyar els 
alumnes: Darío Hernández (classe A), Nerea Marín (classe C) i 
Maria del Mar Pinyol (classe B).

2n ESO
· El 3 de novembre van 
assistir a l’Auditori de 
BCN (veure 3r ESO)
· El dia 8 de novembre 
van anar a l’Exposició 
«mercat, l’altra banda 
del que compres», al 
casal d’entitats de Sant 
Sadurní.
· El dia 18 d’octubre van 
visitar la Colònia Vidal.

3r ESO
· Van estar al Port Co-
mercial de Barcelona, ja 
que en l’assignatura de 
socials estudien el co-
merç, la indústria i els 
serveis de ciutats i po-
bles.

4t ESO
· El dia 27 de setembre al matí van anar a veure, al Cinema Casal de 
Vilafranca, la pel·lícula «Salvador».
· El 31 d’octubre van estar a Figueres i van visitar la Fundació Gala - Salvador 
Dalí.

BATXILLERAT
1r Batxillerat
· El 31 d’octubre van estar a Girona per tal de visitar el call jueu i el centre 
Bonastruc Ça Porta i els banys àrabs de la ciutat medieval.

2n Batxillerat
· El 15 de novembre van assistir a la conferència «La ciència des de la re-
cerca. Viu-la!». La ponent era la Sra. Alícia Duró (Institut de Ciències del 
Mar - CMINA, CSIC).
· El dia 5 de desembre els alumnes de 2n A va anar a veure la central nuclear 
de Vandellós i els van explicar el funcionament i els sistemes de protecció 
que usen.
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En les primeres pàgines d’aques-
ta revista ja han sortit algunes de 
les activitats que es varen realit-
zar en motiu del Nadal.
Cadascuna de les seccions del 
Col·legi celebra la festa a la seva 
manera.
• Al cicle inicial de primària, el 
dia 21 de desembre van fer cagar 
el tió, varen cantar nadales, va-
ren recitar el vers... 

• A la resta de seccions de primà-
ria es varen fer activitats diverses 
com esmorzars de germanor a 
les aules, el joc de l’amic invisi-
ble... I en totes les seccions es va 
celebrar el certamen literari i el 
concurs de nadales. Els guanya-
dors apareixen en els següents 
apartats.

Bàsic de la classe de 2n A
guanyador: JORDI TORELLÓ
«Tolerar i conviure, deure de tohom»
finalista: JUDIT GALLEGO
Ampliació de la classe de 2n B
guanyador: DAVID HURTADO
«Estimats reis d’orient»
finalista: ELOI CORRALES
Bàsic de la classe de 2n B
guanyador: JAUME MAÑÉ
«El món seria»
finalista: JAIME FIGUERAS
Ampliació de la classe de 2n C
guanyador: RUBEN SERRANO
«La nit de Nadal d’en Joan»
finalista: JUDIT OLIVÉ
Bàsic de la classe de 2n C
guanyadora: LAIA PÉREZ
«Gluten»
finalista: ORIOL CUSCÓ

3r ESO
Nivell A1
guanyadora: IDOIA PINEDO
«Tolerància i convivència: uns valors 
oblidats»
3r A
Nivell A2
guanyadora: ANNA  NIN
«Un cas difícil»
3r C
finalista: MIRIAM TARRIDA
«Bulling»
3r B
Nivell B1
guanyador: DAVID NAVÍO
«Torna»
3r B
Nivell B2
guanyadora: SÒNIA BAYOD
«L’important és la tolerància i la 
convivència»
3r C

4t ESO
Nivell A1
guanyadora: MERITXELL 
SÁNCHEZ
«Recuperant el somni, continuant 
avançant»
4t A
Finalista: CRISTINA GARCIA
«Prou»
4t A
Nivell A2
guanyadora: YASMIN 
ANABOUSI
«Y este mundo sigue soñando»
4t C
Finalista: MERITXELL 
RODRÍGUEZ
«Només Nadals... Només amargs»
4t C
Nivell B1
desert
Nivell B2
guanyadora: PATRÍCIA SORIA
«Convivir con el dolor»
4t C

Celebrem el Nadal

GUANYADORS
CONCURS CICLE MITJÀ

3r A
1r premi
Títol: «L’Aventura de Nadal»
Autors: Sònia Lobato, Xavier Fer-
nández i Ana Felipe
2n premi
Títol: «El Nadal»
Autors: Arnau Murugó, Valeria 
Caldas i Mariona Lara.
3r B
1r premi
Títol: «El Cagatió és el meu amic»
Autors: Magda Escorsa, Júlia Gumà 
i Sara Pradas.
2n premi
Títol: «L’arbre parlador»
Autors: Joan Barbero, Olga Borrell 
i Àlex Fernández.
3r C
1r premi
Títol: «L’estrella d’Orient»
Autors: Gerard Arnan, Eric López i 
Montse Domínguez.
2n premi
Títol: «Una nit fantàstica»
Autors: Mercè Casas, Raquel Liñan 
i Carla Escalera.
4t A
1r premi
Titol: «El dia de Reis»
Autors: Arnau Xaus, Clara Guasch 
i Irina Torra.

2n premi
Títol: «La nit de Reis»
Autors: Gisela Amigo, Marta Pu-
nyed i Jaume Casadó.
4t B
1r premi
Títol: «El tió content de nou»
Autors: Mireia Mauricio, Júlia Ser-
rano i Ariadna Dagà.
2n premi
Títol: «Els Reis, el Tió i el Pare Noel»
Autors: Laia Camps, Laura López i 
Alba Duran.
4t C
1r premi
Títol: «El Pare Noel i les joguines 
màgiques»
Autors: Judith Vela, Oriol Sabaté i 
Ainhoa Moreno.
2n premi
Títol: «El pessebre cobra vida»
Autors: Anna Rosell, Xavier Saenz 
i Marina Rosselló.

CONCURS DE POEMES I 
CONTES NADALENCS

5è A
1r premi
Títol: «Poema de Nadal»
Guillem Grimau i Bel
Jordi Parellada i Redón
Xavier Sànchez i Urpí
2n premi
Títol: «La felicitat del Nadal»
Jaume Cruces i Torrecillas
Martí Soler i Isart
5è B
1r premi
Títol: «L’estrella d’orient»
Enric Lujan i Pallarès
Oriol Quintana i Carbó
2n premi
Títol: «La nostra il·lusió»
Marina Peña i Fernández
Anna Viñals i Albiol
5è C
1r premi
Títol: «El mateix Nadal per a tot-
hom»
Helena Andreu i Gràcia
Cristina Bailón Gómez
2n premi
Títol: «Alegria a la llar»
Sergi Aragonès i Ferreres
Oriol Font i Casany
6è A
1r premi
Títol: «Un bon brou no fa Nadal»
Núria Armengol i Urpí
2n premi
Títol: «Un destí ple d’il·lusió»
Esther Viñas i Esmel
6è B
1r premi
Títol: «El pare noel i la missió a Pa-
rís»
Jaume Garcia i Lujan

2n premi
Títol: «L’impostor del pessebre»
Ariadna Ribas i Barberan

6è C
2n premi
Títol: «Un Nadal diferent»
Nàdia Duran i Domingo
2n premi
Títol: «La història de l’àvia Isabel»
Judith Rosell i Rosell

CONCURS DE POSTALS
NADALENQUES

5è A
Francesc Torné i Cremades
Teresa Mestre Guevara
5è B
Carla Ballarín i Pérez
Joan Milà i Vendrell
5è C
Helena Andreu i Gràcia
Víctor Granados i Luque
6è A
Maria Rosell i Rebulà
Pol Llopart i Mirambell
6è B
Irina Berdonces i Bonelo
Gisela Dagà i Giménez
6è C
Oriol Garrobé i Guilera
Xavier Giribet i Delgado

XXVI CERTAMEN LITERARI

1r d’ESO
Ampliació de la classe de 1r A
Guanyadora: M. TERESA ROMERO
«Tolerància»
finalista: CARLA DOMÈNECH
Bàsic de la classe de 1r A
guanyadora: CRISTINA ROCA
«Una història familiar»
finalista: SERGI GARCIA
Ampliació de la classe de 1r B
guanyadora: JÚLIA AYORA
«Tolerància i convivència»
finalista: ADRIÀ SALAVERRIA
Bàsic de la classe de 1r B
guanyadora: ÀSTRID POZA
«Tinc dotze anys»
finalista: ANDREA BALTÀ
Ampliació de la classe de 1r C
guanyadora: LORENA BELDA
«Benvinguts!»
finalista: ALBA VIDAL
Bàsic de la classe de 1r C
guanyador: DAVID SANCHO
«El Pare Noel màgic»
Finalista: ESTER JULIÀ

2n d’ESO
Ampliació de la classe de 2n A
guanyadora: CARLA BORRÀS
«Dies Nous»
Finalista: CARMEN VIDAL
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La Gran Gimcana 
Una de les activitats més esperades i que té un grau 
de participació total dels alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 
Batxillerat és la Gimcana.
Ja fa anys que la va iniciar el professorat i després va 
esdevenir una labor dels alumnes de 2n de Batxillerat, 
que s’hereda i s’intenta millorar cada any.
Les proves del concurs acostumen a ser simpàtiques i 
algunes una mica cruels, tenint en compte que la tem-
peratura de l’aigua i la de l’exterior són molt baixes.
En aquesta notícia també es compleix la dita que «les 
imatges valen més que mil paraules».

POESIA
Només hi va haver un 3r premi
Títol: «Amor Mixt»
Pseudònim: Fideu
Autor: David Pérez

NARRATIVA
3r premi
Títol: «Perdida»
Pseudònim: Ètnia
Autora: Laura Carbó

2n premi
Títol: «Valentía»
Pseudònim: Blau
Autora: Neus Bel

1r premi
Títol: «Bruna esperanza, alterna-
tiva venganza»
Pseudònim: Artemisa de Efeso
Autora: Irene Carrasco

PREMI ESPECIAL 
Manifest: «Sóc la consciència, 
que parlo a tots els presents»
Pseudònim: Avantguarda
Autora: Anna Viñas

NADALES ARTÍSTIQUES
Únic Premi
Laura Carbó
Finalistes
Mònica Moreno, Cristina Amat i 
Cristina Saumell.

ELS CONCURSOS DE BATXILLERAT(imatges dels concursos d’ESO)
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octubre, novembre i desembre 2006

La CORAL JUVENIL 
SANT JOSEP va actu-
ar la tarda del dia 15 de 
desembre al Casal d’Avis 
de Sant Sadurní. És la 
segona vegada que fan 
una actuació d’aquestes 
característiques i amb 
un ampli repertori. Sota 
la direcció del profes-
sor de música Gregori 
Martínez, l’èxit fou total.

La coral del col·legi fa un concert al Casal dels Avis

Elcions
Consell Escolar
Resultats de les eleccions per al Consell Es-
colar del curs 2006/07
Pares: Núria Sardà Sardà
(Representant ESO) .......................... 51 vots
Josefina Fernández Aguilar
(Representant Batxillerat) ................ 49 vots 
Professors: Mercè Sánchez Camps
(Representant ESO) .......................... 46 vots 
Mercè Guiu Colom
(Representant Batxillerat) ................ 43 vots 
Alumnes: Joan Carbó Soler
(Representant ESO) ........................ 219 vots

Sopar de Nadal de 
l’equip de profors i 
la junta direiva
La nit del 21 de desembre, al restaurant Sol 
i Vi es va fer el tradicional sopar de Nadal. A 
més de la celebració en si, cada any (si s’es-
cau) es commemora el professorat que com-
pleix 15 o 25 anys d’ensenyament al centre. 
Enguany complien quinze anys tres profes-
sores: La Isabel Arízcun, la Montse Llaquet i 
l’Assumpta Varias.

L’Escola d’Angl
reparteix diplom
El dia 9 d’octubre l’escola d’anglès oficial del 
nostre centre (veure pàgina web del Col·legi) 
va repartir els diplomes que l’alumnat havia 
aconseguit durant el curs anterior. A més del 
professorat habitual, assistiren a l’acte i lliuraren 
aquests diplomes membres del Centre Exami-
nador Oficial dels exàmens de Cambridge.

Tallers
a 2n d’ESO
El passat divendres 10 de novembre, els 
alumnes de 2n d’ESO, van dur a terme tallers 
d’autoestima, imatge corporal i de sentit crí-
tic. El taller durava dues hores i s’impartia a 
les respectives aules a càrrec de l’Associació 
contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB).

El vtíbul d’ Educació infantil
Durant tot el mes de desembre, els pares i familiars dels alumnes, podien visitar la 
decoració i la maqueta nadalenca del vestíbul d’ educació infantil.
Aquest any sota el títol «Anem a Betlem» el vestíbul lluïa un poble en miniatura que 
tenia tota mena de detalls mòbils (un molí de vent, una nòria d’aigua), així com edificis 
típics, paisatges nevats i el Naixement.




