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Editorial
PARAULES

«Només són paraules». «Les paraules se les emporta el vent».
«Una imatge val més que mil paraules»... Són afirmacions que sovint desacrediten, o almenys infravaloren, el valor de les paraules.
Ben cert que, en ocasions, no estan pas mancades de raó. Ara bé,
cal evitar aquest tòpic. Cal reivindicar el valor de la paraula.

de dir, la paraula crea conflicte o ens fa perdre per camins d’ambigüitat o demagògia. També és cert que hi ha paraules que no
haurien d’existir, senzillament perquè no hauria d’existir allò que
representen. En aquests casos, la culpa no és pas de la paraula,
sinó d’aquells qui la creem o la malgastem.

De tots és coneguda la seva importància en l’inici i el desenvolupament del raonament humà. Si pensem en els nostres avantpassats remots o bé ens fixem en l’evolució de l’infant durant els seus
primers anys de vida, ens adonem de com n’és de transcendent
l’aparició de la capacitat de comunicació verbal, de la paraula. Permet que el potencial de coneixement i de relació s’iniciï primer i
es dispari d’una manera espectacular i vertiginosa posteriorment;
llavors, les possibilitats esdevenen infinites. Ens fa intel·ligents i
sociables.

Dins l’àmbit educatiu, valorem molt la paraula. És una eina clau
en la nostra tasca quotidiana. Creiem de debò en la paraula i,
molt especialment, en un bon grapat de paraules que sentim ben
nostres. Hi creiem perquè les sentim. D’aquí li ve la seva força.
Allò que la fa autèntica, útil i eficaç és el fet de sentir-la i creure-hi
fermament. IMAGINAR, AMISTAT, APRENDRE van ser les grans
protagonistes de les Portes Obertes recentment viscudes. Van
ser escollides, entre moltes altres que ens resultaven tant o més
inherents i significatives, per a expressar l’essència del que és la
vida escolar per a uns quants centenars d’infants i desenes d’educadors. Vam reivindicar així l’immens tresor de la paraula parlada,
escrita i cantada, que ens va permetre reflectir uns principis bàsics per a tots.

Pensant ara en la realitat del dia a dia, com ens ho faríem per expressar tants i tants conceptes, idees o sentiments? És clar que hi
ha altres maneres de comunicar-se que són molt eficaces i, potser
per alguns, molt més atractives: el gest, la imatge, la música... Pretendre un posicionament rotund a favor d’un o altre tipus de llenguatge a l’hora de comunicar-se, seria absurd. En realitat es tracta
d’una complementació. Però... tornem a la paraula. Quantes vegades ens ha permès aconseguir allò desitjat? Quantes vegades
ens ha solventat un problema o un malentès? Quantes vegades
ens ha alliberat d’allò que ens amoïnava o ens oprimia? I quantes
ens ha portat a viure i gaudir més intensament de quelcom màgic i meravellós? Què faria el poeta, el dramaturg, l’assagista o el
novel·lista sense aquest preuat ingredient? En ocasions, tot s’ha

Com hauríem pogut expressar la intensitat del missatge «VIU!»,
al final de l’actuació, sense la nostra magnífica i generosa aliada?
Ara, a més, n’hi volem afegir una altra que es va fer ben palesa
aquell dia, encara proper, en els rostres dels nostres infants i joves: IL·LUSIÓ!
Dolors Sala
(professora i coordinadora del Primer Cicle de la ESO)

Port obert
El diumenge 18 de març el Col·legi va celebrar la diada de PORTES OBERTES amb el tradicional mosaic canviant fet pels alumnes, que enguany volia representar «paraules».
Amb aquest lema, la professora Mercè Sánchez anava llegint un
conte sobre l’aprenentatge, la companyonia i el paper que hi juga
l’escola, i els alumnes anaven actuant al pati i configurant els mosaics (les imatges d’aquestes paraules clau) acompanyats de la
coral del centre.

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.
Direcció:
Assumpta Varias
Coordinació i redacció: Jordi Font (Informàtica), Joan Cañís, Gemma Martín i Assumpta Varias (Redacció)
i Àlex Esteve (Esports)
Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97
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Port obert
La celebració va començar amb una missa a l’església de Sant Sadurní
en la que hi varen participar diversos integrants de l’escola. La professora Montserrat Figueres va ser qui va coordinar les lectures, les ofrenes, els cants... amb la col·laboració d’alumnes, pares i professors. La
Coral del Col·legi, de mans del professor Gregori Martínez, i un grup
d’estudiants varen ser els encarregats de l’acompanyament musical.

A Educació Infantil «L’aigua» va ser el leit-motive de l’exposició.
La planta baixa estava decorada imitant el món mariner i dels pirates;
i al primer pis hi havia imatges diverses del contacte de l’home amb
l’aigua (amb fotografies i dibuixos dels propis alumnes) i també de les
diverses aplicacions d’aquesta.
L’assistència de familiars i visitants fou increïble.
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Com cada any, l’escola feia goig, repleta
de gent que visitaren la mostra de treballs de totes les seccions (TRECS de
Batxillerat, el laboratori, classes...).

En aquesta fotografia podem veure el cartell resultat del treball de valoració dels
aspectes positius i negatius del nostre planeta, elaborat conjuntament per tota la
secció de Primària i que presidia el replà
del primer pis.

El mosaic que es representa cada any al
pati de primària va ser la «cirereta» de la
diada de Portes Obertes.

Rollida de diners
per al Camerun
En la revista anterior vàrem mencionar la totalitat de la recaptació de
diners que s’havia fet per Nadal i que sumava 4.213 €.
El dia 16 de gener, mossèn Carles i part del grup de joves que aquest
estiu l’acompanyaran al viatge al Camerun van venir al col·legi a recollir la quantitat esmentada i ens van estar explicant quina seria la seva
tasca. Des de la revista Lligams els desitgem molt bon viatge i esperem que la il·lusió i les bones intencions que hi han posat es puguin
complir sense entrebancs.

Els alumnes de 3r d’ESO foren els
encarregats de portar el Bar per tal
de recaptar fons per al seu viatge de
fi d’etapa.

Fe d’errat
• En la revista anterior es varen intercanviar les fotografies de
la castanyada dels alumnes de cicle mitjà de primària per les
del cicle superior.
• En la notícia del premi de la Unió de botiguers de l’alumna
Mireia Lerena, havia de constar el mot «alumna» en lloc de
docent.
• Pel que fa al concurs de postals nadalenques, en el número
anterior no van constar-hi els guanyadors per la qual cosa
els mencionem en aquesta mateixa pàgina.
Disculpeu les molèsties.
GUANYADORS DEL CONCURS DE POSTALS NADALENQUES
1r ESO A guanyador: Joan Font
finalista: Marta Tres
1r ESO B guanyador: Eloi Albiol
finalista: Marina Guerrero
1r ESO C guanyadora: Laura Barriendos
finalista: Máriam Anaboussi
2n ESO A guanyadors: Pau Garriga i Mariona Cardús
2n ESO C guanyadora: Clàudia Rincón
finalista: Rita Esteva
3r ESO A guanyador: Xavier Castellet
3r ESO B guanyador: Ricard Pintado
3r ESO C guanyadora: Sara Pino
finalista: Anna Carbó
4t ESO B guanyadora: Elena Ferrer
4t ESO C guanyadors: Sergi Torrents i Meritxell Sardà
3

Els tallers de Primària
Tant al cicle inicial de Primària com al mitjà s’han fet diversos tallers durant el segon trimestre. Cada alumne ha pogut escollir-ne dos per a elaborar i posteriorment s’han exposat els
treballs al centre així com també cada alumne ha pogut emportar-se la seva «manualitat»
a casa.
Agraïm la col·laboració desinteressada de tots els familiars, amics i professorat que han fet
possible la realització d’aquests tallers.
TALLERS DEL PRIMER CICLE I MONITORS
PETIT TELER
PAPER MACHÊ
CARGOL I TORTUGA
DE FANG
BENES DE GUIX
MOSAIC
MÒBIL

Mayte García, Gemma Seró,
Àngels Navarro i Núria Ferrer
Avis del Sergi Palau
Clara Gimeno i Lola Codina
Mercedes Valle, Sergi Cano, Marta Jansana,
Irene Vendrell i Sara Higueras
Gemma Trullà, Mari Plaza,
M. José Font i Aina Rosal
Matilde Pérez, Encarna Jurado,
Mercè Ollé i M. José Fernández
Marcel Guasch, Rosa Bermejo,
Laura Llopart i Manoli Martínez

TALLERS DE SEGON CICLE I MONITORS
ARANYA
Carme Colomé, Teresa Gil i Anna Molinari
CAPSA DE PINCES
Montse Martínez
COSIR
Fabiola Curras i Candi González
DÒMINO
Maria Sabaté
RELLOTGE
Núria Ros
POTS DECORATIUS
Laura March i Vinyet Tuyà
BOSSES D’OLOR
Teresa Granero i Montserrat Ollé
JOIES
Montse Segura
JOCS
Teresa Montserrat
TITELLES
Ester Ricart i Lola Codina
CUINA
Teresa Casanovas
POTS DE LLAPIS
Núria Ferrer i Núria Domingo
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Carnaval

EDUCACIÓ INFANTIL
El Carnestoltes va arribar el dia 7 de febrer
per a tots els infants i, amb ell, totes les «pocasoltades» que calia obeir durant la setmana.
Els dies 12 al 16 de febrer hi havia tallers de
tota mena: a P2 van fer disfresses i barrets
d’indis i també van ballar danses típiques, a
P3 van elaborar màscares i antifaços, i a P4 i
P5 van confeccionar corbates, barrets, màscares... i també van representar un conte.
El dijous gras els nens i les nenes de P2 van
poder tastar la truita amb botifarra, i després, juntament amb els alumnes de P3 van
anar a l’Ateneu on van poder cantar i ballar
amb l’animador Jaume Barri i tots els alumnes petits de les diverses escoles de la Vila.
La resta de la secció va participar amb la festa
que cada any organitza l’Ajuntament de Sant
Sadurní, que aquest any ens havia assignat el
color vermell.
PRIMÀRIA
El dijous llarder a la tarda els alumnes de primària van anar a fer una berenada a la Plaça
del Montseny de Sant Sadurní. Després de
menjar els entrepans amb algun ingredient
característic de dijous gras (truita de botifarra o de botifarra d’ou) van estar jugant una
estona.
El divendres 17 al matí, els alumnes de 1r, 2n
i 3r, tots pintats i disfressats de dimoniets i
dimonietes, ben vermells, van anar a ballar a
la plaça de la Bòvila juntament amb les altres
escoles del poble. A la tarda es van pintar les
cares els uns als altres i van acabar de celebrar el dia amb música i ganes de seguir ballant. La resta de la secció va participar en la
festa que l’Ajuntament havia organitzat a l’Era
d’en Guineu amb alumnes d’altres centres de
la vila. Alguns, a la tarda, van estar elaborant
màscares i ballant al pati del col·legi i altres
varen fer un concurs de disfresses.
ESO I BATXILLERAT
Primer cicle de la ESO
Cada classe de primer cicle d’ESO va triar un
tema per a disfressar-se per a carnaval i van
estar preparant l’actuació les tardes del dimecres 14 i dijous 15. Hi van haver temes molt
originals: un anunci televisiu (1r d’ESO A), el
programa de televisió «Polònia» (1r d’ESO
B), tribus urbanes (1r d’ESO C), un futbolí
(2n d’ESO A), la pel·lícula musical «High School Musical» (2n d’ESO B) i vídeos musicals
(2n d’ESO C). El divendres 16 a la tarda, tot
el primer cicle va anar a la sala d’actes i van
celebrar el carnaval amb el petit espectacle
que cada classe havia preparat. Tothom va
riure molt i s’ho va passar molt bé!
2n cicle de la ESO i Batxillerat
Els alumnes de 2n de Batxillerat enguany van
triar el tema «Anuncis televisius» i cada grupclasse havia de disfressar-se i representar-ne
un. Gairebé tothom va sortir premiat, des del
més original fins al més vulgar, passant per a
la millor coreografia o la disfressa més ben
elaborada, però el grup que es va emportar el premi «EL MILLOR DELS MILLORS»
va ser 1r de Batxillerat C que representava
l’anunci de Cruzcampo.
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El dia a dia: activitats i treballs
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Sant Josep
CICLE INICIAL I MITJÀ
La tarda del dilluns 19 de març, els alumnes de 1r a 4t de
Primària van estar molt distrets amb l’animador MARK que
va fer-los participar, cantant, saltant i ballant tota la tarda.

6è de Primària
castellana es va llegir el
Dins l’assignatura de llengua
Juan Ramón Jiménez. Els
llibre PLATERO Y YO de
treballs sobre l’autor i la
alumnes varen fer diversos
seva obra.

3r d’ESO
El món del reciclat
ge és el tema que
van treballar en
el crèdit de síntesi
de 3r. Un dels ex
ercicis proposats era confeccion
ar una joguina am
b material de
rebuig.

CICLE SUPERIOR
Els nois i les noies de 5è i 6è de primària van celebrar la diada amb diverses
activitats lúdiques i esportives. A diferents punts de l’escola es van muntar
activitats com ping-pong, futbol, aeròbic, karaoke, jocs de taula, jocs a l’aire
lliure, etc. Cada alumne va poder fer dos tallers diferents i la valoració que
en van fer tant alumnes com professores és molt positiva ja que tothom hi va
participar i s’ho va passar molt bé.
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Sortid culturals
EDUCACIÓ INFANTIL
Esquirols P4 i Elefants P5
«Trencadís de cançons» era el títol que portava l’espectacle de música
i dansa de cançons tradicionals catalanes a la que hi van assistir els
petits de la casa i que es representava al Palau de la Música.
Després van visitar el famós drac de Gaudí, al Parc Güell, que està en
procés de reparació.

2n Primària
El dia 20 de març els alumnes de segon van anar a Masquefa a visitar
COMAM, el Centre de recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya,
van fer tallers, els van explicar i ensenyar les instal·lacions com el
terrari i fins i tot van poder tocar alguns exemplars.

3r Primària
Els alumnes de tercer van anar el dia 6 de març a L’Aquàrium de
Barcelona, van fer una visita guiada on van veure i els van explicar
els diferents aspectes de la vida marina i també varen fer una sessió
pràctica a «l’aula taller» sobre el món dels taurons.

PRIMÀRIA
1r Primària
Els nens i les nenes de primer van anar el dijous 29 de març a visitar el
Molí Paperer de Capellades on hi van fer un taller de paper reciclat.
Després de dinar van anar a visitar el Parc de Bombers.

4t Primària
El dia 28 de març, aquests alumnes van fer una «gimcana» a Olèrdola,
es van situar a l’època medieval i van fer un recorregut per la història
i la geografia d’Olèrdola de manera didàctica i divertida. Després van
anar a Vilafranca del Penedès i van visitar la Casa de la Festa Major i
la Basílica de Santa Maria.
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5è Primària
Aquest trimestre els alumnes de cinquè van anar el divendres 30 de
març al Port Vell de Barcelona, al cinema Imax, a veure una pel·lícula
en tres dimensions sobre la contaminació i després van visitar el Museu d’Història de Catalunya.

3r i 4t d’ESO
El dies 6 i 7 de febrer, respectivament, els alumnes de 3r i 4t d’ESO
van anar a Barcelona al Palau de la Música a veure «Pop Rock a prop»,
espectacle sobre alguns mites musicals del segle XX.

4t ESO
• La tarda del dia 7, els alumnes van anar al Campus Nord de Zona
Universitària i van poder visitar algunes facultats per tenir un primer contacte amb el món universitari.
• Com que aquest curs és un final d’etapa, cal informar-se de la
formació professional o dels estudis que es cursaran en un futur
immediat. El divendres 23 de febrer al matí els nois i les noies de
4t d’ESO van estar al Saló de l’Ensenyament.

6è Primària
Tarragona va ser la ciutat que els alumnes de sisè van visitar el 20 de
març. Tot i que aquest dia va fer molt de vent, van poder gaudir de
les muralles romanes, el Museu Arqueològic, les voltes del circ romà
i l’amfiteatre.
BATXILLERAT
1r Batxillerat
El mes de gener, els alumnes de 1r van estar tres dies d’esquiada.
(veure notícia pàgina 10)

ESO
1r ESO
El dimecres 11 d’abril els alumnes de primer van realitzar una sortida
a la Vall de Núria, allí van poder fer diversos tallers de meteorologia
relacionats amb el crèdit de Síntesi i també els van fer una explicació
sobre els allaus i la supervivència a l’alta muntanya.

2n Batxillerat
• Durant tot el 2n trimestre, diferents universitats catalanes han
obert les seves portes als futurs alumnes que volien visitar-la i
l’alumnat hi ha assistit de forma particular segons convenia pel
seus estudis futurs.
• El dia 23 de gener, però, tots els alumnes de 2n de Batxillerat van
anar a Bellaterra a visitar la UAB i van poder assistir a alguna de les
56 conferències que s’hi impartiren.
• Els 8 alumnes de 2n que fan tecnologia industrial van entrar en
contacte amb les noves tecnologies en l’aula-taller que es va desplaçar al nostre col·legi. Dins el bus mòbil van realitzar un taller de
satèl·lits i un d’aplicacions multimèdia.

2n ESO
Els alumnes de segon varen fer una sortida el dimecres 11 d’abril a
la ciutat de Montblanc, van veure un audiovisual i van realitzar uns
itineraris guiats per aquesta ciutat medieval. Aquesta sortida estava
relacionada amb el tema del Crèdit de Síntesi d’aquest curs.

9

L’quiada de 1r de Batxillerat

El viatge de 4t d’ESO

El temps passa de pressa però si a més t’ho passes bé, resulta que el
temps vola. Aquesta és la sensació que varen tenir els alumnes després de l’esquiada els dies 31 de gener i 1 i 2 de febrer. A les pistes de
La Molina van practicar l’esquí alpí els dos primers dies i l’últim varen
fer esquí de fons.

La setmana del 26 al 30 de març les tres classes de 4t d’ESO van fer
el viatge de final d’etapa i van estar a Cantàbria. Potes, els Picos de
Europa, les coves d’Altamira, Suances, el Guggenheim... Tot va quedar «gravat en els seus cors».

Guanyadors diversos
L’ALUMNA AIDA MESTRES JA ÉS A LA CATEGORIA A
DE BALLS DE SALÓ
Aquest curs, l’alumna de 1r de Batxillerat Aida Mestres
va aconseguir passar
a la categoria A de
balls de saló i així ja
podia participar a les
competicions internacionals (de 18 a 28
anys).
La setmana del 21 al
25 de febrer va actuar a Shanon (Irlanda)
juntament amb el
seu company de ball
Jordi Pérez.
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LA JÚLIA BARGALLÓ TRIOMFA COM A ESQUIADORA
Els dies 5,6 i 7 de març es van celebrar els Campionats d’Espanya
d’Esquí Infantil 2007. L’alumna de 6è de primària no només va
participar-hi sinó que a més va obtenir els resultats següents:
Dia 5 de març: 4a d’Espanya en la categoria de Gegant.
Dia 6 de març: 3a d’Espanya en la categoria de Slalom. (medalla
de bronze). [4a a la primera mànega i 1a en la segona.]
Dia 7 de març: 5a d’Espanya en la categoria de Super Gegant. 2a
en els temps globals (combinada)

gener, febrer i març 2007

PREMI D’ESCACS PER AL MARTÍ TORRELLARDONA
Aquest trimestre l’alumne Martí Torrellardona, de 1r d’ESO C va resultar
el 1r classificat de la categoria infantil
d’escacs individual, de la competició
territorial BCN i comarques dels
JEEC. Posteriorment va passar a la
final catalana que es va celebrar a
Salou i esdevingué 7è de la multitudinària participació.

3r d’ESO S’EMPORTA EL 2n PREMI
DEL CARTELL DE LA «SETMANA DE LA GENT GRAN»
Aquest any s’ha celebrat la 91a Setmana de la Gent Gran i l’Ajuntament de Sant Sadurní va demanar col·laboració a les diverses
escoles del municipi per tal d’elaborar un cartell de publicitat.
Hi participaven les classes de 3r i 4t dels tres centres de la vila
i s’havia de presentar un treball per grup. La classe de 3r d’ESO
del col·legi va quedar segona. A la foto podem veure els alumnes
Ricard Pintado i Xavier Castellví recollint el premi (llapis d’ordinador i material divers per a l’escola).

LA BERTA TARRIDA GUANYADORA
D’EUROPA D’HOQUEI PATINS
L’alumna de 3r d’ESO, i
jugadora d’hoquei patins
amb l’equip del Noia, Berta Tarrida, va estar novament seleccionada per a
disputar la primera edició
del Campionat d’Europa
sub-19 que es disputà a
Luso (Portugal) del 19 al
21 d’abril. Els seus 3 gols
van conduir l’equip a la victòria. ENHORABONA!

La cliﬁcació ﬁnal dels diferents equips d’hoquei del col·legi
SETEMBRE - DESEMBRE
PREBENJAMÍ «H»
1 SANT JOSEP A ....................... 30 PUNTS
2 MASQUEFA............................ 24 PUNTS
3 VILANOVA ............................. 16 PUNTS
4 MONTBUI .............................. 13 PUNTS
5 SITGES ...................................... 2 PUNTS
6 SANT CUGAT .......................... 2 PUNTS
PREBENJAMÍ «L»
1 SANT CUGAT ........................ 34 PUNTS
2 SANT RAMON ...................... 31 PUNTS
3 CORBERA .............................. 24 PUNTS
4 SANT JUST ............................. 15 PUNTS
5 IGUALADA............................. 12 PUNTS
6 VILANOVA ............................... 4 PUNTS
5 SANT JOSEP «B» ...................... 4 PUNTS
BENJAMÍ «H»
1 LAIETÀ ................................... 33 PUNTS
2 VILANOVA ............................. 29 PUNTS
3 MASQUEFA............................ 26 PUNTS
4 SITGES .................................... 25 PUNTS
5 SANT RAMON ...................... 24 PUNTS
6 MONTBUI .............................. 14 PUNTS
7 SANT JOSEP «B» .....................11 PUNTS
8 MARTINENC ........................... 0 PUNTS

ALEVÍ «N»
1 SANT CUGAT ........................ 34 PUNTS
2 NOIA-FREIXENET ................ 30 PUNTS
3 CORNELLÀ ............................ 25 PUNTS
4 CORBERA .............................. 18 PUNTS
5 SANT JOSEP........................... 12 PUNTS
6 SANT JUST «B» ........................ 4 PUNTS
7 RIUDEBITLLES........................... 1 PUNT
ALEVÍ «J»
1 REUS DEPORTIU................... 36 PUNTS
2 SANT JOSEP «A» ................... 27 PUNTS
3 NOIA-FREIXENET ................ 24 PUNTS
4 VILANOVA ...............................21PUNTS
5 SFERIC TERRASSA .................. 8 PUNTS
6 MONTBUI ................................ 4 PUNTS
7 LAIETÀ ..................................... 4 PUNTS
INFANTIL «H»
1 SANT CUGAT «A» ................. 36 PUNTS
2 REUS DEPORTIU................... 30 PUNTS
3 LAIETÀ ................................... 21 PUNTS
4 SANT JOSEP........................... 19 PUNTS
5 MONTBUI .............................. 13 PUNTS
6 SITGES ...................................... 3 PUNTS
7 SFERIC TERRASSA .................. 3 PUNTS

Els equips de les categories PREBENJAMÍ,
BENJAMÍ i ALEVÍ jugaran a PREFERENT en
el període de gener a abril. A partir de gener
fins a juny, 4 equips es posaran amb competició, nens nascuts els anys 2000-2001,
desitgem que s’ho passin molt bé.
BÀSQUET INFANTIL FEMENÍ
(JESPE 06-07)
SANT JOSEP - ARBOÇ ...................... 12-44
EL CARME - SANT JOSEP ................. 54 - 4
CATELLVÍ - SANT JOSEP ....................36-12
SANT JOSEP - LLORENÇ .................. 16-22
OLESA - SANT JOSEP ............................ 2-0
SANT JOSEP - VILAFRANCA .......... ajornat
GUARDIOLA - SANT JOSEP ............. 30-16
SANT JOSEP - ARBOÇ .......................12-52
SANT JOSEP - INTER .........................14-10
SANT ELIES - SANT JOSEP ................26-14
SANT JOSEP - CABANYES.............. ajornat
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