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Editorial
LA LLENGUA COM A INSTRUMENT INTEGRADOR

«Encara no ha nascut un home gran del tot,
que en parlar digui coses que no s’han dit mai»

J. Salvat-Papasseit

Si mireu, observeu i escolteu el pati d’una escola qualsevol us ado-
nareu dels registres, de l’ús i del futur de la llengua pròpia. No us 
espanteu, no és una qüestió de majories o minories, sinó del que 
en sociolingüística es coneix amb el nom de diglòssia. Fenomen que 
explicaria la creença que hi ha llengües de prestigi, majoritàries o amb 
més tradició que tenen preferència en el subconscient del parlant; 
mentre que les altres llengües tenen una consideració emotiva, ro-
màntica i selectiva perquè pertanyen a un àmbit més personal, fami-
liar, de cercle íntim o tribal.
Què pot fer l’Escola per aquesta qüestió que representa un repte de 
present i de futur? Tota la Comunitat Educativa plegada podria ser 
més eficient que algunes campanyes publicitàries de dubtosa efec-
tivitat real. Entenem que caldria potenciar l’autoestima en la llengua 
pròpia car aquesta decisió facilitaria indubtablement la integració au-
tèntica i pràctica dels no-catalanoparlants.
Quin model i exemple poden tenir els nouvinguts a la nostra societat 
si no perceben una cohesió lingüística i un ús natural del català? Què 
podem fer davant dels tòpics? Ens arriben expressions com: «ja par-
lem una llengua entenedora i que ens entenen», «potser si la parlem 
malament, se’n riuran», «no cal esforçar-se a utilitzar-la perquè és una 
llengua amb poca perspectiva internacional», «no la sentim gaire ni als 
centres comercials ni a la ciutat», «si fem l’esforç de parla-la i inten-
tem comunicar-nos-hi, sempre ens parlen en castellà i així no tenim 
cap problema». I afegiu tots els comentaris més que vulgueu...
L’atenció als no-catalanoparlants cal fer-la des d’una òptica social i 
escolar més decidida i conseqüent. Tanmateix, sense una conscienci-
ació de les pròpies possibilitats reals, no evitarem ni els tòpics ni els 
prejudicis.
Una llengua no és només un signe d’identificació familiar i escolar, sinó 
que també representa una marca d’identitat, de pensament i cultura, 
de caràcter, d’espiritualitat, de convivència que equilibra, harmonitza 
i educa la nostra societat d’ara i de demà.
El mestre Joaquim Ruyra a Marines i boscatges (1903) escrigué: «To-
tes les llengües vives es transformen, i entenc que els bons oficis dels 
literats s’han de cenyir a vigilar les noves assimilacions i a encarrilar-
les per a què es converteixin en riqueses.»
Assimilació necessària sempre que no representi una substitució o 
una minorització de tot allò que els nostrats patriarques deixaren 
perquè conservéssim, ampliéssim i milloréssim.
Les famílies i tota l’Escola ens hem d’afanyar per a aconseguir-ho.

«Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir»
Lluís Llach

Julià Poveda.
(Cap de Departament de Llengua catalana i Literatura)
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Com cada any, cada promoció acomiada una etapa de la seva vida 
d’estudiant. Aquest curs 2006/07 els alumnes de P5, 4t d’ESO i 2n 
de Batxillerat no podien ser menys.
(més informació a la pàgina 2)

Els comiats de final d’apa

Els alumnes de P5
amb les respectives tutores

Montse Del Valle i Pilar Roca

Aquest any, 92 alumnes culminen l’etapa de la ESO

El comiat de 2n
de Batxillerat



LA GRADUACIÓ DE 4t D’ESO

Els alumnes de 4t van celebrar el seu comiat la nit del 16 de juny a la pista 
d’hoquei. El director, Joan Amat, la coordinadora Mercè Pallarès i els tutors 
corresponents (Assumpta Varias, Imma Llopart i Jordi Font) van estar presidint 
l’acte. 
«Claror de futur» era el títol que duia l’audiovisual que en Jordi Font havia prepa-

rat i es va mostrar en la pantalla gran 
de l’escenari. Després es va obsequi-
ar cadascun dels nois i noies amb una 
orla de record i una còpia d’aquest 
audiovisual. Finalment, algunes de les 
alumnes de les tres classes van esceni-
ficar diversos balls de comiat. 
Llàgrimes, abraçades, gratificacions... 
amb tot, la nit va ser especialment 
emotiva.
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LA GRADUACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL

El divendres dia 15 de juny els nens/es de P5 vàrem cele-
brar la nostra graduació.
El seu pas pel Parvulari segurament que no l’oblidaran i a 
més podran compartir-lo amb familiars i amics gràcies a 
l’audiovisual: «Ja som grans! Cap a Primer!» que va prepa-
rar la professora Gemma Martín.
L’alumnat va entrar a la Sala d’actes acompanyats de l’him-
ne del «Gaudeamus Igitur», tots fent una filera amb cares 
molt contentes, intentant no saludar massa els espectadors 
i caminant amb pas ferm i segur cap a l’escenari on els es-
peraven, engalanades, les seves tutores que els van lliurar 
l’Orla de Graduació del curs. Aquests infants van delectar 
els assistents amb una cançó ballada en record del seu pas 
per l’Educació Infantil i la preparació cap a la nova Etapa.
Com acomiadament hi havia un petit refrigeri al pati de 
Primària.

ORLES DE 2N DE BATXILLERAT

El divendres 15 de juny els alumnes de 2n de Batxillerat deien adéu al col·legi; 
alguns d’ells, després de 15 anys d’estar amb nosaltres. L’acte va començar amb 
els parlaments del director (en Joan Amat) i dels tutors (Pere Cardenal i Julià 
Poveda). La coordinadora de la secció, Conxita Ridorsa, va conduir tot l’acte. 
Els alumnes van anar pujant un per un a l’escenari a recollir les orles i s’anaven 
acomiadant del claustre de professors, la qual cosa s’anava veient en la pantalla 
gegant instal·lada a l’escenari. A més a més, en Pere Creixell, com a represen-
tant de la FCPS, va lliurar unes plaques de mèrit als alumnes més destacats. 
Posteriorment els alumnes de 1r de Batxillerat van dedicar uns balls als seus 
companys de 2n i finalment un grup de falcons van aixecar diverses figures 
humanes. Una nit inoblidable!
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La coral del col·legi
El passat 18 d’abril, la Coral Juvenil del Col·legi, sota la di-
recció del seu mestre Gregori Martínez, va participar en 
la XIII trobada de corals d’ESO a Catalunya, que va tenir 
lloc al Pavelló Olímpic de Granollers. En aquesta trobada 
hi van participar més de 70 grups, cada grup va cantar 
dues cançons i per a la cloenda, totes les corals van cantar 
conjuntament. 
Per altra banda, el 31 de maig la coral va anar a la llar 
d’avis de Sant Sadurní i van fer una actuació benèfica en 
la que van cantar tot el seu repertori i van acabar cantant 
«el meu avi» juntament amb els avis de la llar.

Ens visiten els autors
dels llibr
Una de les lectures 
de 2n d’ESO d’en-
guany és «Bergíl, 
el caballero perdi-
do de Berlindon», 
la primera novel·la 
de José Antonio 
Carreras.
Aquest autor (de 
professió advocat) 
va venir al col·legi 
el dia 3 de maig i 
va parlar de l’Edat 
Mitjana i del món 
de la cavalleria, 
així com de la con-
fecció de la seva obra. En la novel·la el protagonista ha d’aprendre a perdonar 
el culpable de la mort del seu propi pare. De fet, és una novel·la que treballa en 
gran mesura el valor del perdó.
La conferència va acabar amb un torn de preguntes per part de l’alumnat a qui va 
agradar molt la visita i aplaudiren amb entusiasme.

Pau Joan Her-
nández és l’autor 
de «L’ombra del 
Stuka», una novel-
la ambientada a 
l’Ebre que narra la 
vida d’una família 
jueva que es tro-
bava en aquestes 
terres just abans 
de la Guerra Civil. 
Aquesta història 
s’explica indirecta-
ment a través d’un personatge jove que és nebot d’un d’ells i de dos joves catalans 
que completaran la informació del que feia la gent d’aquí.
En la conferència l’autor va delectar els oients amb narracions reals, com el des-
embarcament a Ohama Beach, i d’altres de fantàstiques com la de les bugaderes 
dels rius, que renten la roba de la gent que aviat es morirà.
Va ser una tarda molt interessant i va concloure amb la signatura, per part de 
l’autor, dels llibres dels alumnes de 4t d’ESO.

Intercanvi de regals dels m grans
i els m pits
Cada any els alumnes de 
2n de Batxillerat van a la 
secció d’Educació infantil 
a visitar els més petits de 
la casa, els Cargolets, i els 
obsequien amb un detall. 
Alhora, els nens i les nenes 
de P2 els lliuren un mural 
fet per ells, perquè el pen-
gin a classe com a record.
És bonic de veure com els 
infants van perdent la ver-
gonya a mesura que passa 
l’estona i acaben tots a coll 
dels més grans.

Els tallers de la ESO
«L’adolescència i tu»
El divendres 11 de maig els alumnes de 2n d’ESO van as-
sistir a una xerrada sobre els joves adolescents i els canvis 
que sofreixen (l’estat d’ànim, els seus cossos, la visió del 
món...). Era una conferència oberta al diàleg i la van repe-
tir per a cadascuna de les classes d’aquest curs.

«Les cares de l’alcohol»
Els alumnes de 3r van treballar aquest tema des de la tu-
toria i el dia 15 de maig van venir al col·legi uns professio-
nals que els van fer una xerrada al respecte. Els efectes de 
l’alcohol, les conseqüències de l’alcoholisme, el percen-
tatge de població alcohòlica... va ser part de la informació 
que va rebre l’alumnat.

«Sexualitat i prevenció de malalties»
Aquest taller va ser impartit amb dues sessions per a ca-
dascuna de les classes. Els dies 24 i 26 d’abril els alumnes 
van tenir uns monitors amb els que intercanviaren dubtes 
i informació diversa, insistint molt amb el tema de la Sida. 
A través de l’Índex (servei de joventut) l’Ajuntament de la 
vila va ser qui va proporcionar aquestes xerrades.
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PRIMÀRIA
Cicle Mitjà
3r A
• Primer premi: «Les germanes i l’oruga 

màgica»
 Autora: Mariona Lara Miralles
• Segon premi: «El drac feliç»
 Autor: Aleix Mota Maza
3r B 
• Primer premi: «La nena que volia volar»
 Autora: Marta Roig
• Segon premi: «La paella màgica»
 Autora: Magda Escorsa Parera
3r C
• Primer premi: «La nena exploradora de 

la naturalesa»
 Autora: Eulàlia Ventura Juvé
• Segon premi: «La nena del bosc»
 Autora: Laura París
4t A
• Primer premi: »La duna»
 Autora: Irina Torra
• Segon premi: «L’aniversari»
 Autor: Marc Romeu
4t B
• Primer premi: «Jo, la rosa»
 Autora: Ariadna Dagà
• Segon premi: «El tren que no era feliç»
 Autor: Oriol Velasco
4t C
• Primer premi: «Un drac trapella»
 Autora: Ariadna Lou
• Segon premi: «Un drac vermell»
 Autor: Marc Dagà

Cicle Superior
5è A
• Primer premi: «Àfrica, un continent per 

descobrir-te»
 Autor: Xavier Sánchez Urpí
• Segon premi: «Misteri a l’escola»
 Autor: Albert Solé i Gil
5è B
• Primer premi: »El somni»
 Autora: Anna Viñals i Albiol
• Segon premi: «La contaminació i els nens»
 Autor: Mireia Olivella i Montserrat
5è C
• Primer premi: «Un somni, una gorra i el 

canvi climàtic»
 Autor: Nil Soler Mas
• Segon premi: «Un monstre entre nosal-

tres»
 Autor: Oriol Torra i Puigdemont

Els premis de Sant Jordi
CONCURS DE POEMES
6è DE PRIMÀRIA
6è A
• Poema «L’alegria i la tristesa»
 de Núria Papaseit Nortes i Laura Ros 

Freixedes
6è B
• Poema «La roda de les paraules»
 de Gisela Dagà i Giménez i Carla Gavaldà 

i Redondo
6è C
• Poema «la nostra amistat»
 de Júlia Bargalló i Granero i Cristina Or-

tín i Creixell

ESO
PRIMER
Premi d’anglès:
Guanyador: «A lovely Mermaid»
Autor: Marc Fernández Pardos (1r d’ESO C)
Finalista: Va quedar desert

1r ESO A
Guanyadors:
• Ampliació: «Colors i desigs per a tothom»
 Autora: Marta Tres Julià
• Bàsic: Va quedar desert
Finalistes:
• Ampliació: «Una noche angustiosa»
 Autor: Oriol Sánchez Urpí
• Bàsic: Va quedar desert
1r ESO B
Guanyadors:
• Ampliació: «El Sant Jordi del 2007»
 Autora: Núria Miquel Molet
• Bàsic: Va quedar desert
Finalistes:
• Ampliació: «Un Sant Jordi diferent»
 Autora: Mireia Ferrer Ramos
• Bàsic: Va quedar desert
1r ESO C
Guanyadors:
• Ampliació: «Siddy. Historia de un Pueblo»
 Autora: Meritxell Climent Borgoñoz
• Bàsic: Va quedar desert

Finalistes:
• Ampliació: «Per sempre, Aurora»
 Autora: Marta Raventós Moreno
• Bàsic: «Univers Penedès»
 Autora: Marta Corominas Mañé

SEGON
Premi d’anglès:
Guanyador: «True love»
Autora: Ester Mateu Martínez (2n d’ESO B)
Finalistes:
«My way without you»
Autora: Judit Olivé Gutiérrez (2n d’ESO C)
«A white lie»
Autor: David Hurtado Niubò (2n d’ESO B)
«The dream»
Autora: Rita Esteva Esteve (2n d’ESO C)

2n ESO A
Guanyadors:
• Ampliació: «Le sigo queriendo»
 Autora: Cristina Roca Torreño
• Bàsic: «Sempre amb tu, germà»
 Autora: Mònica Cunill Ponce
Finalistes:
• Ampliació:
 «Ulls verds»
 Autora: Carmen Vidal Gutiérrez
 «Somnis»
 Autora: Débora Garcia Escudero
• Bàsic: «Va ser només un somni»
 Autor: Àlex Puig Ramil
2n ESO B
Guanyadors:
• Ampliació: «La soledad»
 Autor: Víctor Saumell Batllori
• Bàsic: «La millor carta»
 Autor: Roc Gramona Simó
Finalistes:
• Ampliació: «Força de voluntat»
 Autora: Elena Caballero Duran
• Bàsic: «La llengua catalana»
 Autor: Jaume Mañé Chaparro
2n ESO C
Guanyadors:
• Ampliació: «La trista rosa de guerra»
 Autora: Judit Olivé Gutiérrez
• Bàsic: «Una rosa especial»
 Autora: Laia Pérez Guerrero
Finalistes:
• Ampliació: «Amb el pas dels anys el re-

cord perdura»
 Autora: Meritxell Yuste Ponce
• Bàsic: «Las ventanas de mi clase»
 Autor: Oriol Cuscó Valls

TERCER
Premi d’anglès:
«A letter to my friend»
Autor: Jordi Mas (3r ESO C)
«On behalf of the people who haven’t voice»
Autora: Idoia Pinedo (3r ESO A)
Grup Ampliació 1:
Guanyador: «Altruisme o egoisme»
Autor: Alexis Ferrer (3r ESO A)
Finalista: «La aventura en el Uruguay»
Autor: Eduardo de Toro (3r ESO A)
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Grup Bàsic 1:
Guanyador: «Esperanza»
Autor: David Navío (3r ESO B)
Grup Ampliació 2:
Guanyador: «Un virus desconocido»
Autora: Anna Nin (3r ESO C)
Finalista: «Després d’una tempesta, sempre 
surt el sol»
Autora: Sara Pino (3r ESO C)
Finalista: «La vida és una droga»
Autora: Anna Canals (3r ESO C)
Finalista: «A una persona molt especial»
Autora: Anna Carbó (3r ESO C) 
Grup Bàsic 2:
Guanyador: «El comienzo nunca se acaba»
Autora: Elodie Ruiz (3r ESO B)

QUART
Premi d’anglès:
Va quedar desert
4t d’ESO
Grup Ampliació 1:
Guanyador: «Vida per a durs»
Autora: Anna Solé (4t ESO A) 

Finalista: «Una vida por un abrazo»
Autora: Cristina Garcia (4t ESO A)
Finalista: «Tu decideixes»
Autora: Laura Gil (4t ESO A)
Finalista: «Llàgrimes»
Autora: Elisabet Isart (4t ESO A)
Grup Bàsic 1:
Va quedar desert
Grup Ampliació 2:
Guanyador: «Promesa de medianoche»
Autora: Alexandra Olivé (4t ESO C)
Finalista: «Utopía»
Autor: Sergi Torrents (4t ESO C)
Finalista: «Flores»
Autora: Anna Gorga (4t ESO C)
Grup Bàsic 2:
Guanyador: «Todo por un triciclo»
Autor: Miquel Florido (4t ESO C)
Finalista: «Diario de una pequeña»
Autora: Patricia Soria (4t ESO C)
Finalista: «Un mundo sin dolor»
Autora: Mireia Sánchez (4t ESO C)

BATXILLERAT
Narrativa:
1r premi: «Crónicas de un guerrero»
Autor: Marc Santiago (2n Batx)
2n premi: «La llibertat individual: un dret afeblit»
Autora: Anna Viñas (2n batx)
3r premi: «Aquell petó a la galta dreta»
Autora: Cristina Saumell (2n batx)
Poesia:
1r premi: «Memòries d’un poble degollat»
Autor: Josep Mañé (1r batx)

2n premi: «Elegía a la infame»
Autora: Irene Carrasco (1r batx)
3r premi: «Temps adversos»
Autor: Lluís Font (1r batx)

2 cont premiats
Els alumnes de tercer i quart van participar conjuntament amb totes 
les escoles de Sant Sadurní en el concurs de contes de la biblioteca 
Ramon Bosch de Noya. El tema dels contes havia de ser «Com es veu 
la terra des de la lluna?». El dimarts 24 d’abril, aprofitant que la biblio-
teca complia vuit anys, hi va haver l’actuació de «Ruskus Patruskus en 
missió espacial» i seguidament es van lliurar els premis. 
Del nostre col·legi hi va haver dos guanyadors:
Primer premi: «Anem a aprendre» Autora: Mireia Mauricio (4t B)
Tercer premi: «Els salanites» Autor: Òscar Depalle (4t C)

1r de Batxillerat al TNC
La tarda del dia 10 de maig els alumnes de 1r de Batxillerat van assistir 
a l’obra «El ventall de lady Windermere», d’Òscar Wilde, al Teatre 
Nacional de Catalunya. Al matí havien anat a Terrassa al Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya.
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El dia a dia: treballs i activitats

SUC DE TARONJA

Els Bambis hem fet suc de taronja a la classe, l’hem fet, 

l’hem olorat...

Veiem que de la taronja surt un suc molt bo i que a més té 

moltes, moltes vitamines.

ANEM A VILANOVA
El 5 de juny els Bambis van estar a Vilanova.

EL FIRA-PARC és un parc infantil tancat que permet ju-

gar una bona estona fent jocs motrius interessants com 

ara un castell, una caseta a la selva, un parc de petits 

vehicles circulant, piscines de boles, tobogans...

A la tarda, després de dinar al costat de la platja, van 

anar a fer una passejada pel port i els pescadors els van 

ensenyar els vaixells, les xarxes... i van veure peixos, 

estrelles de mar, pops, eriçons...

SORTIDA DE 4t AL ZOOLÒGICDE BARCELONA
Com a festa de cloenda de l’any Sebastià Sorribas, l’alum-nat de 4t de primària va assistir a la visita del zoo.

LES PROFESSORES D’EDUCACIÓ INFANTIL FAN TEATRE
El mateix dia de Sant Jordi les professores varen escenificar una lle-
genda de Sant Jordi molt «peculiar» per a tot l’alumnat de la secció.

A 3r DE PRIMÀRIA ESTUDIEN ELS «SECTORS»Els nens i les nenes de tercer van anar el dia 17 d’abril a Vilafranca. Aquesta 
vegada la sortida va estar relacionada amb els sectors del treball que havien 
treballat a classe de socials. Van visitar el parc de bombers i la fàbrica de pas-
tissos «La granja».

PROJECTE: LA FOTOGRAFIA

Donat que aquest curs els alumnes de 2n A de Primària han triat el 

tema «La fotografia», el 22 de maig els alumnes de segon van anar a 

«L’agrupació fotogràfica de Catalunya». Varen visitar el museu i tam-

bé varen fer un taller de revelat, on els alumnes van poder observar 

el procés pel qual un negatiu d’un rodet passava a una fotografia en 

paper.
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TREBALLS DE 1r
DE PRIMÀRIA
En motiu del projecte «La Granota» els alum-nes de 1r de Primària C han estat estudiant aquest amfibi en tots els seus aspectes. 

SORTIDA A NÚRIA

Els alumnes de 1r d’ESO vam estar a la Vall de Núria el passat 

11 d’abril. Allí vam realitzar uns tallers de meteorologia relaci-

onats amb el crèdit de síntesi. Tot i ser primavera, hi havia neu 

en abundància i vam poder-hi jugar.

VISITEM MONTBLANC
El passat 11 d’abril els alumnes de 2n vam anar a 

Montblanc a fer una visita guiada per aquesta ciutat me-

dieval i també vam poder recollir informació pel tema 

del crèdit de síntesi.

TECNOLOGIA
Aquest trimestre 
els alumnes de 2n 
d’ESO varen cons-
truir una maqueta 
d’instal·lació elèc-
trica domèstica.

EL LABORATORI
Dins l’assignatura de ciències naturals, els alumnes de 5è van anar al laboratori per a observar cèl·lules de teixits animals.

EXCURSIÓ AL POBLE ESPANYOL

El 23 de maig els Esquirols vam anar al Poble Espanyol on 

vam fer d’ajudants del Professor Draculorum per trobar 

el Drac de Set Caps. Al Teatre del Poble ens van oferir 

un petit espectacle i després de dinar vam assajar fent de 

models en una passarel·la.

TREBALLS DE 6è

Dins l’assignatura de plàstica, els alumnes de 6è varen fer un exer-

cici de completar una imatge a partir d’una foto real.
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Com cada any, els nens i les nenes de tots els cursos esperen que 
arribin els últim dies de «cole» per poder anar de colònies. Aquest 
any han anat...

L colòni

P5 a «La Marinada» (Cambrils), els dies 4, 5 i 6 de juny.

1r i 2n de primària al «Xaloc» (Calders)
els dies 4, 5 i 6 de juny

3r i 4t de primària a «Hernando Fierro» (Banyoles)
els dies 4, 5 i 6 de juny 

5è i 6è de Primària a «la Devesa» i «Llora» (Rupit)
els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny

2n d’ESO a Oliola (Pons)
els dies 13, 14 i 15 de juny
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Grups de Teatre
Extracolar
Com cada any al final del curs, els pares 
dels alumnes dels grups de teatre d’extra-
escolar han pogut gaudir de les represen-
tacions que han estat fent durant el mesos 
de maig i juny a la sala d’actes de l’escola. 
A més a més, aquest any, l’obra «La dia-
dema» que ha dirigit la professora Núria 
Plazas, també s’ha representat fora de 
l’escola, exactament a la Biblioteca Muni-
cipal l’11 de maig i al casal d’avis el dia 12 
de juny.

 DIA OBRA DIRECTORES

 15 maig a les 20 h «La diadema», alumnes de 3r, 4t i 5è de primària Núria Plazas

 14 de juny a les 20 h «Quins invents!», alumnes de 1r de primària Sara Aguilera/Montse Feixó

 19 de juny a les 20 h «El somni del petit turquesa», alumnes de 2n de primària. Concepció Forns

 20 de juny a les 20 h «Buscant l’estiu», alumnes de P5 Araceli Robles

Dansa extracolar
La professora Mònica Guilera ha estat tot el curs fent expressió 
corporal i dansa amb diversos grups. El dijous 12 de juny van 
muntar un espectacle de dansa titulat «EL BOSC DE SOMNI». 
Els alumnes de 2n de primària eren els animalets del bosc, els 
de 3r i 4t feien de fades i un altre grup de 4t representaven els 
follets. L’escenificació va ser increïble.

Cristina Bailón
arriba a la final
de Catalunya
d’atlisme
L’alumna de 5è C de primària Cristina 
Bailón Gómez, d’onze anys, va arri-
bar a la final d’atletisme en la catego-
ria d’aleví, quedant la vuitena de tot 
Catalunya. El dia 19 de maig a Cam-
brils, l’atleta de l’AE Sant Andreu, va 
disputar diverses proves d’atletisme: 
60 m llisos, llargada, llançament de pes 
i tanques. Enhorabona!
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Ftival de música
El grup de música d’extraescolar va fer una actuació musical el passat 
18 de juny a les 5 de la tarda a la sala d’actes de l’escola. En l’actuació, 
els assistents varen poder gaudir del repertori que havien preparat 
els professors de mú-
sica Montse Aranda i 
Víctor Nin.
L’himne del barça, 
l’himne de l’alegria, 
la música de les pel-
lícules «Titànic», «La 
vida es bella»... varen 
formar part de l’audi-
ció.

Ftival d’Educació Infantil
El dia 16 de juny, els Cargolets, Bambis i Esquirols vàrem celebrar el 
nostre festival de final de curs.
Les nostres famílies i els nostres amics ens van poder veure ballar i 
vàrem lluir els nostres millors vestits damunt l’escenari. Aquest any 
tot eren balls dirigits de musicals infantils.
Els Cargolets vàrem representar «Doraemon» i «Els Barrufets», els 
Bambis van escenificar el Disney «Aibo» (de la Blancaneus i els set 
nans) i «La Marxa del Coronel Hathi». Finalment els Esquirols van 
ballar «Les veus de la Natura». Aquest curs la cantata es titulava «LES 
VEUS DE LA NATURA» i anava acompanyada d’imatges que ajuda-
ven a consolidar l’acte.
(Se’n podran veure imatges a la revista del setembre)

Reunió de par delegats
Els dies 29 i 31 de maig els pares delegats dels dife-
rents cursos es varen reunir per tal de valorar el curs, 
les activitats i el funcionament del col·legi en general. 
Juntament amb la Direcció i la coordinació de les sec-
cions, varen calibrar les diverses activitats escolars i 
extraescolars que el col·legi ofereix.

La Berta Tarrida rull
el premi a la Generalitat
El govern de Catalunya va rebre la selecció nacional femenina d’ho-
quei el passat 30 de maig. Aquestes jugadores, entre les que hi havia 
la Berta Tarrida de 3r d’ESO B i l’exalumna Laura Salvador, van rebre 
el reconeixement del Govern Català per haver quedat subcampiones 
de la Copa Amèrica.

Angl extracolar
Aquest curs els exàmens oficials de Cambridge s’han 
fet al nostre centre. Els examinadors s’han desplaçat al 
col·legi Sant Josep per tal d’examinar:
• El dia 1 de juny 7 alumnes de KET
  7 alumnes de PET

• El dia 16 de juny 37 alumnes de STARTERS
  27 alumnes de MOVERS
  13 alumnes de FLYERS

Fe d’errat
En el passat número de la nostra revista sortia una notícia 
sobre l’alumne Martí Torrellardona i el curs al qual per-
tany estava equivocat. En Martí és de 2n d’ESO C.
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Torneig d’Hoquei
Col·legi Sant 
Josep
Els dies 2 i 3 de juny, el col·legi Sant 
Josep va organitzar un torneig d’ho-
quei base on hi van participar equips 
reconeguts a nivell estatal (Reus, Vic, 
Olot, Lloret, Selecció Catalana, etc.) i 
tots els equips del col·legi hi van parti-
cipar, des dels més petits als més grans. 
Al voltant de tres-cents esportistes es 
van trobar a les nostres instal·lacions i 
un terç d’aquests són alumnes del nostre 
col·legi.
Cal felicitar l’organització perquè la diada va 
ser un triomf a tots els efectes. 
Des de la Revista Lligams també donem el 
nostre agraïment als patrocinadors perquè 
gràcies a ells els jugadors varen rebre diver-
sos obsequis.

Trobada d’atlisme
Un total de 93 alumnes de 1r de Batxillerat 
va assistir a la trobada d’atletisme que es va 
celebrar a Vilafranca el passat 17 d’abril. La 
cursa estava organitzada pel consell esportiu 
de l’Alt Penedès.

Altr torneigs
d’hoquei
«L’ENXANETA» ABRIL 2007
Els equips d’hoquei de les diferents escoles 
d’iniciació en aquest esport, varen assistir 
a la cloenda de la lliga Penedès-Garraf que 
es va fer a Igualada. El grup d’alumnes del 
nostre centre (2 equips de P5 i un de 1r de 
Primària) va ser el més nombrós i va fer-hi 
un molt bon paper.

TORNEIG «CAVA-STICK»
El cap de setmana dels dies 25, 26 i 27 de 
maig, els alumnes d’Iniciació A, Prebenjamí 
A i Benjamí A varen formar part del torneig 
que es celebrava al Pavelló de l’Ateneu de 
Sant Sadurní d’Anoia. Les jornades van ser 
un èxit.

Cloenda de l activitats d’port
extracolars Master Sports
Per tercer any consecutiu, MASTER 
SPORTS és l’equip encarregat de les classes 
esportives extraescolars. El passat dia 9 de 
juny, es va fer la festa de cloenda d’aquestes 
activitats a càrrec de Master-Sports, (mini-
tennis, futbolet, preesports i bàsquet).
La jornada es va acabar amb una exhibició 
de patinatge artístic, a càrrec de la profes-
sora Rosa Giró.




