
Editorial
10 ANYS
Quan s’enceta un projecte sempre es 
té una doble sensació, una part és d’il-
lusió expectant i l’altra és d’incògnita 
per si la feina està ben feta i per si tin-
drà continuïtat.
La revista Lligams va néixer amb 
aquest doble vessant i, com aquell qui 
no vol la cosa, ja han passat deu anys.
Des del seu inici hi ha hagut diversos 
canvis (s’ha anat modificant el format, 
el color, els col·laboradors...) però 
sempre amb la mateixa finalitat:
ser una finestra des d’on es pugui con-
templar l’interior de l’escola.
De fet Lligams no és una revista en 
el sentit estricte de la paraula sinó un 
butlletí informatiu del col·legi i de tots 
els membres components.
Les famílies en rebeu cada trimestre 
un exemplar i hi podeu consultar la in-
formació de les activitats del centre o 
altres notícies que es consideren d’in-
terès. Informació sobre la direcció, el 
professorat, els alumnes, les obres de 
l’edifici, activitats diverses... és el tipus 
de notícia que es pretenia fer arribar.
A mesura que han anat passant els 
anys, aquesta informació ha estat més 
ben acompanyada d’imatges (tant pel 
que fa a la quantitat com per la quali-
tat), ha passat a ser tota en color, ha 
anat augmentant el nombre de pàgi-
nes (l’exemplar que teniu entre mans 
ja té 16 pàgines); i tot sempre amb 
la intenció de millorar-la i fer-la més 
atractiva. 
Avui LLIGAMS compleix 10 anys i és 
desig de tots els qui la integrem po-
der-vos continuar informant durant 
molts anys més.
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Rollida de Nadal
Aquest any la recaptació que es va fer durant la fira de Nadal 
va sumar 3.665 € i anava dirigida a Càritas.

(El disseny del 10è aniversari ha estat elaborat per Pau Garriga, de 3r d’ESO A)
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1r ESO A
Judit Miró

Cristian Gibert 

1r ESO B
Harumi Fuentes
Òscar Garcés

1r ESO C
Oriol Gerard

Gerard Guimerà

2n ESO A
Marta Tres

Adrià Bertolín

2n ESO B
Clara del Valle
Sadurní Oliver

Alumn delegats del curs 2007-08
2n ESO C

Ferran Duran
Marta Raventós

3r ESO A
Isabel Pérez

Marcel Martínez

3r ESO B
Àlex Amat

Roger Fuster

3r ESO C
Cristina Formosa

Martí Torrallardona

4t ESO A
Daniel Duran
Berta Pascual

4t ESO B
Lídia Márquez

Maria Pujol

4t ESO C
Marta Viñals

Anna Nin

1r Batxillerat A
Elena Ferrer

Gabriel Becerra

1r Batxillerat B
Laura Peña

Adrià Sabaté

1r Batxillerat C
Josep Esteva
Josep Caballé

2n Batxillerat A
Ignacio Mariño
Biel Susanna

EDUCACIÓ INFANTIL
CARGOLS - A: ABAD - JUVÉ * 
CARGOLS - B: GRIFFIN - MAYOR *
BAMBIS - A: FABREGAT - FERNÀNDEZ
BAMBIS - B: MATA - RÀFOLS 
ESQUIROLS - A: SARDÀ - BATET * 
ESQUIROLS - B: VARIAS - CARDONA *
ELEFANTS - A: BEL - ORELLANA
ELEFANTS - B: PINTADO - MAGRANÉ

PRIMÀRIA
1r - A: CERCÓS - VILALLONGA *
1r - B: CALVO - NOVALBOS *
1r - C: GÓMEZ - SIBILL *
2n - A: GUASCH - ROVIRA *
2n - B: GARCIA - TORRES
2n - C: DURAN DEL ROSAL
3r - A: NAVARRO - GUIMERÀ *
3r - B: MÉNDEZ - CAÑADA *
3r - C: SALVADOR - GIMENO *
4t - A: GAVALDÀ - VILOMARA
4t - B: OLIVER - SIVILL
4t - C: VILALTA - MILÀ
5è - A: GUASCH - GIL *
5è - B: SANTACATALINA - FERRER *

Par delegats del curs 2007-08
5è - C: DAGÀ - CORBELLA *
6è - A: MESTRE - GUEVARA
6è - B: VIÑALS - ALBIOL
6è - C: CASTELLVÍ - FERNÁNDEZ

ESO - BATXILLERAT
1r ESO - A: ALMIRALL - ROMEU
1r ESO - B: TOMÀS DE LA ORDEN *
1r ESO - C: CORTIADA - QUINTANA *
2n ESO - A:  LLOPART - VENTURA *
2n ESO - B: OLIVER - SIVILL *
2n ESO - C: BELDA - MARTÍNEZ
3r ESO - A:  CARDÚS - PARERA *
3r ESO - B: JUANOLA - PLADELASALA
3r ESO - C: TORRELLARDONA - RAVENTÓS *
4t ESO - A: CANALS - CANALS
4t ESO - B: SEGARRA - TORNÉ
4t ESO - C: CARBÓ - SARDÀ *
1r BAT - A: CARDÚS - LLOPART *
1r BAT - B: DURAN - VALLVERDÚ
1r BAT - C: SOLER - ISART *
2n BAT - A:  CASTELLVÍ - FERNÁNDEZ
2n BAT - B: JUST - CASAS *
2n BAT - C:  TURÓN - VIDAL
* Elegits el Curs 2007 - 2008

2n Batxillerat B
Judit Gil

Joan Ràfols

2n Batxillerat C
Gisela Palomar

Josep Mañé

Servei d’atenció als alumn
Programa salut i cola
Amb l’objectiu de millorar la salut 
dels adolescents, la Generalitat de 
Catalunya, a través dels centres de 
primària de salut, els ofereix un ser-
vei de Consulta Oberta dins dels 
centres educatius de secundària, 
per a què els nois i les noies de 14 
a 16 anys, puguin assessorar-se so-
bre temes relacionats amb la salut. 
Per aquest motiu, al col·legi, cada 
dilluns a partir de les 11 h, la Sra. Amparo Gaspar Marquès atén 
els alumnes que ho desitgin. Les consulten són confidencials i te-
nen la finalitat de promoure valors relacionats amb la salut i pre-
veure conductes de risc que afecten especialment l’adolescència.

Programa salut i cola

Com cada any, la Unió de Boti-
guers de Sant Sadurní proposa 
un concurs de dibuix i aquest any 
la guanyadora absoluta ha estat 
l’alumna Natàlia Cerdan de 4t de 
primària B.
El dia 5 d’octubre va 
rebre el premi, que va 
consistir en un cava-
llet de pintures i un joc 
d’aquarel·les i pinzells. 
Enhorabona!!

Natàlia Cerdan guanya
el concurs de dibuix
de la Unió de Botiguers



3

octubre, novembre, desembre 2007

La castanyada
Ed. infantil
El dia 31 d’octubre va venir la se-
nyora Castanyera i va regalar unes 
quantes castanyes calentetes, que 
va posar dins les paperines orna-
mentades que havia confeccionat 
cada nen. Després van ballar dan-
ses diverses al pati i van acomiadar 
la Castanyera fins l’any vinent.

Primària
1r i 2n
Pares, mares i voluntaris van assistir el dimarts 30 de novembre a la tarda a l’escola a ajudar 
als alumnes de 1r i 2n a fer panellets. Després, se’ls van endur i els van coure a casa. L’ende-
mà, a la tarda, va arribar la castanyera a visitar els cursos de 2n i va donar un conte a cada 
alumne. Tot seguit, van baixar tots al pati, la castanyera els va repartir castanyes, van menjar 
els panellets que havien preparat el dia anterior, van fer el ball de la castanya i van cantar 
cançons.

3r i 4t
Prèviament, per a celebrar la castanyada, els alumnes de 3r i 4t van fer un concurs de proves per 
a fer una gimcana. Un cop decidits els guanyadors de les propostes i quines proves es farien, els 
alumnes es van dividir en grups organitzadors i grups concursants; el dimecres 31 d’octubre a la 
tarda, tot el segon cicle de primària va anar al parc de la Bòvila a fer la gimcana. Van fer trenca-
closques, van haver d’identificar fruits de la tardor amb els ulls tancats, van jugar a tenir punteria, 
etc. S’ho van passar d’allò més bé i també van menjar panellets i castanyes.

5è i 6è
Els alumnes de cicle superior de primària 
van celebrar la castanyada fent un concurs 
de berenars amb productes relacionats amb 
la tardor. El dimecres 31 d’octubre van anar 
al parc del Gat Cendrer i van muntar les 
taules i preparar els berenars. Hi va haver 
moltes castanyes, moniatos, panellets... Fi-
nalment es van donar dos premis, un per a la 
taula més ben parada i un altre per al millor 
berenar.
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Aquests són els guanyadors del concurs literari 
que cada any celebrem al col·legi:

PRIMÀRIA
CONCURS DE CICLE MITJÀ: CONTE DE 
NADAL
Tercer de primària A
Primer premi: Una setmana abans de reis
Autors: Sergi Navarro, Carlos Garcia, Rebeca Ávila i 
Marina Oller
Segon premi: La nit de Nadal
Autors: Pere Ventura, Arnau Monés, Marta Bel, 
Andrea Lladó i Ishak Addachouri

Tercer de primària B
Primer premi: Un Nadal feliç
Autors: Jan Escala, Júlia Pérez, Ariadna Mata i Sergi 
Palau
Segon Premi: Una nit que mai oblidarem
Autors: Anna Rifé, Gina Fernández, Jordi Calvet, Pol 
Montané i Adrian Curado

Tercer de primària C
Primer premi: Uns bons amics
Autors: Otger Costa, Toni Masip, Carlota Sabaté i 
Adrià Dagà
Segon premi: Ja és Nadal
Autors: Gisela Ruiz, Ruth Pino, Xavier Barriendos i 
Javier Méndez

Quart de primària A
Primer premi: Un Nadal prehistòric
Autors: Cecilia Villalón, Clàudia Torrens, Èdgar 
González i Ana Felipe
Segon premi: L’arbre màgic
Autors: Arnau Murugó, Joan Beltran, Marina Ràfols 
i Laia Carafí

Quart de primària B
Primer premi: Tothom té el mateix Nadal
Autors: Natàlia Cerdan, Lluc Centellas, Magda 
Escorsa i Cristian Cobos
Segon premi: El tió màgic
Autors: Eudald Julià, Nil Luján, Joan Lázaro i Josep 
Oliver

Quart de primària C
Primer premi: Els reis s’han posat malalts
Autors: Bernat Carreras, Montse Domínguez, Carla 
Escalera i Mercè Casas
Segon premi: Una nit de Nadal molt especial
Autors: Gerard Arnán, Iván Caparrós, Aida Abellán i 
Arnau Borjas

CONCURS DE CICLE SUPERIOR: 
POSTALS I POEMES NADALENCS
Cinquè de primària A
Primer premi de poesia: El Nadal
Autors: Abert Martín i Mariona Roca
Premi de postals nadalenques: Sergi Calsina i 
Andrea Alonso

Cinquè de primària B
Primer premi de poesia: Un Nadal fantàstic
Autors: Toni Miguel del Barco i Maria Salaverría
Premi de postals nadalenques: Júlia Serrano i 
Laura López

Cinquè de primària C
Primer premi de poesia: El Nadal ja ha arribat
Autors: David Puerta i Marina Rosselló
Premi de postals nadalenques: Arnau Tost i 
Blanca Bargalló

Sisè de primària A
Primer premi de poesia: Nadal?
Autor: Xavier Sánchez Urpí
Segon premi de poesia: L’esperit nadalenc
Autor: Pere Canals i Canals
Premi de postals nadalenques: Carlota Terme i 
Francesc Torné

Sisè de primària B
Primer premi de poesia: Què és el Nadal?
Autora: Anna Viñals i Albiol
Segon premi de poesia: Nadal desenvolupat
Autora: Fátima Vicente i Cordero
Premi de postals nadalenques: Enric Lujan i 
Marina Peña

Sisè de primària C
Primer premi de poesia: Les lletres del Nadal
Autora: Helena Andreu i Garcia
Segon premi de poesia: Per Nadal
Autora: Judith Sàbat i Llaquet
Premi de postals nadalenques: Cristina Bailón i 
Oriol Torra

ESO
Aquest any s’ha celebrat el XVII concurs literari 
dels alumnes més grans i el tema proposat era 
«Converses de pessebre». El divendres 1 de 
desembre es van lliurar els premis a la sala d’actes 
i alumnes de totes les classes van recitar poemes. 
També hi van haver les actuacions musicals de 
Marc Sánchez, Elena Pérez i Ester Cardús, (1r ESO 
A). Núria Armengol (1r ESO B). Oriol Garrobé, 
Jaume Puig i Jaume Garcia (1r ESO C). Teresa 
Romero i Ivette Agudo (2n ESO A). Pau Barnadas 
(2n ESO B). Marc Fernández (2n ESO C). Roger 
Fuster Tomàs (3r ESO B). Carlota Sánchez Urpí 
(2n ESO C). Adrià Segarra Torné i David Navío 
Martín (4t ESO B).

1r ESO
A1 - Guanyadors:
Un abisme diferenciat
Autora: Ester Viñas Esmel (1r ESO A)
La revolución de las figuras
Autor: Gerard Guimerà Ballesta (1r ESO C)
Un pessebre diferent
Autor: Marc Sánchez Violant (1r ESO A)
Finalista:
Historia de una ovejita
Autora: Laura Ros Freixedes (1r ESO C)

A2 - Guanyadores:
Un Nadal en l’actualitat
Autora: Núria Armengol Urpí (1r ESO B)
El Nadal vist des d’uns altres ulls
Autora: Ariadna Garcia Salvador (1r ESO B)
Finalista:
Somni
Autora: Helena Urpí Figueras (1r ESO B)

A3 - Guanyadora:
Els robatoris del pessebre
Autora: Ariadna Ribes Barberan (1r ESO C)
Finalista:
El pessebre del David
Autor: Arnau Massana Tous (1r ESO C)
Bàsic: Va quedar desert

CONCURS DE DIBUIX
Guanyadores:
Esther Viñas Esmel (1r ESO A)
Maria Rosel Rebulà i Helena Urpí Figueras (1r 
ESO B)
Regina Flix Lázaro (1r ESO C)

2n ESO
A1 - Guanyadores:
Conversaciones de pesebre
Autora: Teresa Romero Ventura (2n ESO A)
El pessebre del segle XXI
Autora: Núria Miquel Molet (2n ESO B)
Finalista:
Les figures del pessebre
Autor: Oriol Sánchez Urpí (2n ESO A)

Concurs literari de Nadal



A2 - Guanyadors:
El coleccionista
Autora: Lorena Belda Martínez (2n ESO C)
El Belén con vida
Autor: Jordi Bellés Rigol (2n ESO C)
Finalistes:
Un pessebre sense neu
Autora: Júlia Ayora Sorli (2n ESO B)
Quina nit més moguda
Autora: Clara del Valle Tomás (2n ESO B)

A3 - Guanyadora:
La figura del pesebre que se enamora de un 
humano
Autora: Andrea Baltà Jardí (2n ESO B)
Bàsic
Guanyadora:
El pastor y el deseo
Autora: Elisabet Lázaro García (2n ESO A)

CONCURS DE DIBUIX
Guanyadora:
Nerea Oliveda (2n ESO B)

3r ESO 
A1 - Guanyadora:
Sense títol
Autora: Mariona Cardús Parera (3r ESO A)
Finalistes:
Un altre estil
Autora: Débora García Escudero (3r ESO A)
Converses de Nadal
Autor: Pau Garriga Rosselló (3r ESO A)
Iscariot, l’estranger
Autor: David Hurtado Niubò (3r ESO B)
Conversaciones de pesebre
Autora: Carmen Vidal Gutiérrez (3r ESO A)
A2 - Guanyadora:
Record d’un Nadal
Autora: Àngels Furró Crusat (3r ESO C)

A3: Va quedar desert
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Bàsic
Guanyadora:
Buscant el dia 25
Autora: Laia Pérez Guerrero (3r ESO C)
Finalistes:
Conte de Nadal
Autor: David Barea Mir (3r ESO C)
El pessebre
Autor: Jaume Mañé Chaparro (3r ESO B)

CONCURS DE DIBUIX
Guanyador:
Pau Garriga i Rosselló (3r ESO A)
Finalistes:
Alejandro Rosas García (3r ESO A)
Judith Olivé Gutiérrez (3r ESO C)

4t ESO
A1 - Guanyador:
Converses de pessebre
Autor: Alexis Ferrer Vendrell (4t ESO A)

A2 - Finalistes:
Todo cambia
Autor: Adrià Segarra Torné (4t ESO B)
Un debate, una verdad
Autor: Mario Cano Díaz (4t ESO C)
Un Nadal sense tu
Autora: Anna Carbó Soler (4t ESO C)

A3: Va quedar desert
Bàsic: Va quedar desert

CONCURS DE DIBUIX
Guanyadors:
Ricard Pintado i Almirall (4t ESO B)
Anna Carbó i Sardà (4t ESO C)

BATXILLERAT
CONCURS LITERARI
TEATRE
3r premi
Escena 5a

Pseudònim: «Blue Eyes»
Autora: Cristina Garcia (1r de Batxillerat C)
POESIA
Va quedar desert

NARRATIVA
Accèssit
Relats d’una simple figura de pessebre
Pseudònim: Poquefeinaràs però guanyaràs
Autor: Ferran Duran Vallverdú (1r de Batx. B)

3r premi
Debe ser el mejor libro jamás escrito
Pseudònim: Vuelta bachillerato
Autora: Irene Maria Carrasco (2n de Batx. C)

2n premi
Converses de pessebre
Pseudònim: Jombo
Autora: Meritxell Sánchez (1r de Batx. B)

1r premi
Un pessebre com cap altre
Pseudònim: Siset
Autor: Miquel Florido (1r de Batx. C)

CONCURS DE DIBUIX
1r de batxillerat A
Guanyadores:
Elena Ferrer i Anna Solé

1r de batxillerat C
Accèssit:
Núria Isart

2n de batxillerat C
Guanyadora:
Irene Maria Carrasco

octubre, novembre, desembre 2007
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La fira de Nadal
Una bona manera d’acostar el col·legi a les famílies és celebrant la Fira 
de Nadal. Aquest any es va dur a terme el dissabte dia 15 de desembre 
a la tarda.
Com cada any, el pati de Primària era ple de parades on els alumnes 
de tots els cursos venien objectes de decoració nadalenca, manualitats 
diverses, coques i pastissets... que havien elaborat ells mateixos. La fina-
litat no és només retrobar-nos sinó recaptar diners que van destinats a 
CÀRITAS. Aquest any la recaptació va ser de 3.665 €.
A part de les parades de tots els cursos de primària, també hi ha una 
petita representació del naixement i els pastorets a l’entrada de l’edifici 
a càrrec de 5è i 6è de Primària, un estand on els alumnes de 1r d’ESO 
recollien aliments per al Barri del Raval de Barcelona, i un últim estand 
on 2n d’ESO s’encarregava de vendre els calendaris de Camerun 2008 
(veure pàgina següent).



Camerun 2007
Un grup de tretze joves i adults de la Par-
ròquia de Sant Sadurní i altres poblacions 
vam fer una estada de tres setmanes al Ca-
merun, a l’extrem nord del país on hi ha els 
pobles de Makary i Blangoua. És una zona de 
l’Àfrica subsahariana, fronterera amb el Txad 
i Nigèria. Allà s’hi troba una missió catòlica 
portada per dos mossens catalans: en Jordi 
Mas i en Sisco Pausas.
Fa uns anys que el nostre grup de joves volia 
fer una estada a un país del tercer món, amb 
la intenció de dur-hi a terme un projecte de 
cooperació.
Durant les tres setmanes que va durar la nos-
tra aventura africana vam realitzar diverses 
activitats, prèviament programades: casal 
d’estiu per a nens i nenes, cursos d’informàti-
ca, xerrades d’higiene i salut alimentària per a 
dones, iniciació de processos de reforestació, 
adequació d’espais i terrenys per a trobades 
de la gent del poble...
Les experiències viscudes han estat molt 
intenses i gratificants, fins i tot podríem dir 
«impactants». Pot semblar un tòpic, però la 
realitat ha superat el que des d’aquí podem 
veure a través de documentals, revistes o 
conferències.
Tot i que ja fa dies que hem tornat, sentim 
encara les emocions del viatge i ens sentim 
ben lligats a aquest racó de l’Àfrica. Tot plegat 
ens ha portat a fer un calendari del 2008, xer-
rades i altres actes.
Nosaltres esperem tornar-hi, però també es-
perem que molta gent que llegeixi aquestes 
línies també s’animi a realitzar aquests tipus 
de projectes.
Com diria Miquel Martí i Pol: «Tot està per fer 
i tot és possible!»

Manolo Cruces, Isaac Pedrola,
Roger Rovira i Rafael Rosal 

(exalumnes del col·legi)
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Dia a dia: treballs i activitats

MOST
Els bambis van fer most a l’aula. Havien portat raïm de 

casa, el van aixafar, el van colar amb un «xino» gegant i 

finalment van tastar-ne el suc.

LA VINYA

Els alumnes de 2n van estudiar la vinya, la van anar a veure 

i dibuixar i també van visitar les caves Codorniu.

EXPRESSIÓ ORAL

Els alumnes de 5è fent un taller d’ex-

pressió oral.

LA VINYA

Els alumnes de 2n van estudiar la vinya, la van anar a veure 

i dibuixar i també van visitar les caves Codorniu.

EXPRESSIÓ 
ESCRITA
Els alumnes de 
primer aprenen 
a redactar.

CORONES DE FANGEls de 3r van fer un taller de fang a classe per a confeccionar corones i vendre-les per la Fira de Nadal.
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TEATRE EXTRAESCOLAR

Els alumnes de 5è i 6è de teatre extraescolar representant el Conte de 

Nadal de Charles Dickens.
TEATRE EXTRAESCOLAR

Els alumnes de 5è i 6è de teatre extraescolar representant el Conte de 

Nadal de Charles Dickens.

GREASE
Els alumnes de secundà-ria (el 8 de novembre els alumnes de 3r i 4t i el 15 de novembre els alumnes de 1r i 2n) van anar a veure el musical «Grease» al teatre Victòria de Barcelona.

VOLCÀ
Els alumnes de 6è van fabricar un volcà i el van fer explosionar.

L’UNIVERS

En l’assignatura de naturals varen estu-

diar l’Univers i en van fer treballs.

ESMORZARS DE COMPANYONIAL’últim dia de curs del 2007 es van fer diferents esmorzars 

de germanor a les classes. Els alumnes de 4t de primària i 

de 1r d’ESO també ho van celebrar.

octubre, novembre, desembre 2007



Tot preparant el Nadal
EL CAGATIÓ
Els alumnes d’Educació Infantil i els de primer cicle de Pri-
mària van fer cagar el tió i, mentre conservaven la tradició, 
s’ho passaven «pipa».s’ho passaven «pipa».

L’ENTRADA D’EDUCACIÓ INFANTIL
Les professores de preescolar van ornamentar l’entrada fent un petit viatge al país de la 
il·lusió: el país d’en Fumera.
Aquest follet, amic dels 3 reis de l’Orient ens acompanya els dies previs a la festivitat na-
dalenca per tal que els nostres desitjos es facin realitat.
Un món petit però ple de colors i fantasia.

LA CARTA ALS REIS D’ORIENT
Qui no ha anat mai a tirar la carta amb l’esperança que els reis mags 
fossin benèvols? Els més petits de la casa també tenen aquest somni i 
van a veure el patge Persifal amb la mateixa il·lusió.

Les professores de preescolar van ornamentar l’entrada fent un petit viatge al país de la 

Aquest follet, amic dels 3 reis de l’Orient ens acompanya els dies previs a la festivitat na-
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Gregori Martínez publica el segon llibre de guitarra
El professor de música Gregori Martínez ha publicat el segon llibre de guitarra clàssica. La casa Beethoven Publicaci-
ons li ha editat la continuació del llibre titulat «La guitarra de mica en mica». Aquest llibre va ser la primera publi-
cació en català i després de l’èxit aconseguit i de l’eficiència del mètode per a guitarra, se n’ha fet una segona part.
El llibre va sortir a la venda el passat mes de desembre i consta d’una part inicial amb tècniques d’estudi de l’ins-
trument, una altra on hi consten obres populars catalanes adaptades a la guitarra i una tercera part amb obres 
clàssiques i folklòriques.
Al final del llibre s’hi poden trobar les opinions d’antics alumnes d’en Gregori Martínez, que actualment tenen relació 
amb el món professional de la música.

Sortid culturals
P-4. EXCURSIÓ A LA GRANJA SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA
16-10-2007
L’objectiu de l’excursió és mostrar als alumnes, d’una manera pràctica 
i entretinguda, els canvis que es donen a la natura amb l’entrada a la 
tardor, gaudint a l’hora del paisatge que ens envolta.
Dins del bosc màgic, hi trobarem la Fada de la tardor que ens acom-
panyarà a descobrir castanyers, alzines, pins i avallaners que ens ofe-
riran els seus fruits.

P-5
Els Elefants han anat d’excursió al MUSEU PALEONTOLÒGIC DE 
SABADELL.
Hem visitat el museu, hem vist l’esquelet d’un TRICERATOPS, i el 
crani d’un REX.

El 13 de novembre, els alumnes de primer i segon van anar al teatre 
Bolet de Vilafranca a veure l’obra de màgia «L’inventor d’il·lusions».

1r DE PRIMÀRIA
El 17 de desembre els alumnes van anar a Barcelona. Primerament, 
van visitar el Museu de la Xocolata, on hi van fer una activitat sobre 
l’elaboració dels dolços. Tot seguit, van anar a la nadalenca fira de 
Santa Llúcia per anar respirant l’ambient de les festes.

2n DE PRIMÀRIA
L’excursió del primer trimestre per als nens i les nenes de segon de 
primària va ser al Parc Natural del Montseny el passat 5 de novem-
bre. Els alumnes varen poder observar el paisatge de muntanya a la 
tardor i també veure els diferents tipus d’arbres com són els casta-
nyers, les alzines i els roures.

octubre, novembre, desembre 2007
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3r DE PRIMÀRIA
Els nens i les nenes de tercer van anar a Montserrat el passat 10 
d’octubre. L’autocar els va deixar a Monistrol de Montserrat i allí van 
agafar el cremallera, un cop dalt al santuari, van agafar el funicular 
de Sant Joan per a fer un itinerari guiat pel Parc Natural. Finalment, 
després de la caminada i d’haver dinat, els alumnes van visitar la ba-
sílica.

4t DE PRIMÀRIA
Els alumnes de quart de primària van anar el passat 7 de novembre a 
Olèrdola i a Vilafranca del Penedès. A la munyanya d’Olèrdola varen 
fer una gimcana, un joc de pistes didàctic que fou una manera diferent 
i divertida de fer un recorregut per la història i la geografia d’Olèrdola 
de l’època medieval. Posteriorment, van anar a Vilafranca per a visitar 
la Casa de la Festa Major i el campanar de la Basílica de Santa Maria.

5è DE PRIMÀRIA
Els nens i les nenes de 5è van realitzar una sortida cultural a 
Barcelona el passat 9 de novembre. Van visitar el «Museu d’Història 
de Catalunya» on uns monitors els van ensenyar l’evolució de l’habi-
tatge i la vida quotidiana. Per la tarda van anar a veure una pel·lícula 
en tres dimensions titulada «Taurons» al cinema IMAX del Port Vell.

6è DE PRIMÀRIA
El passat 10 d’octubre els alumnes de 6è van anar a Cardona a fer un 
recorregut guiat per la col·legiata i pel casc antic d’aquesta conegu-
da ciutat medieval. Tot seguit, van visitar la mina de sal, una de les 
antigues explotacions de sals potàssiques més importants d’Europa. 
Després de la mina, van poder visitar el taller de la Sal on hi havia una 
exposició de peces de sal.

1r D’ESO
La sortida cultural corresponent al primer trimestre dels alumnes 
de 1r d’ESO va ser a Sant Miquel de Fai. Allí, monitors especialitzats 
els van guiar pel Parc Natural, van poder veure el cingle, la balma, el 
travertí, la vall del Tenes i la cova.
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2n D’ESO
Montserrat va ser el lloc visitat pels alumnes de 2n d’ESO el passat 15 
d’octubre per a fer un recorregut guiat pel Tomb d’Agulles. Anaven 
ben equipats ja que el recorregut va ser de tot el dia per senders i fins 
i tot, hi va haver trams verticals on van haver de pujar agafats amb 
cordes. Es van cansar molt però va valer la pena pels paisatges i la 
vegetació, que tenia els colors de la tardor.

3r D’ESO
Els alumnes de 3r d’ESO van anar el passat 8 de novembre al Museu 
Marítim de Barcelona que hi ha a l’avinguda de les Drassanes, allí 
van realitzar uns tallers i varen fer una visita guiada. Per la tarda, van 
anar al teatre Victòria de l’avinguda Paral·lel per a gaudir del musical 
«Grease».

4t D’ESO
El dijous 8 de novembre els alumnes de 4t d’ESO també varen rea-
litzar la sortida cultural del primer trimestre a Barcelona. Pel matí, 
varen fer una visita guiada al temple de la Sagrada Família de Gaudí 
i per la tarda, es van ajuntar amb els alumnes de tercer d’ESO i va-
ren assistir a la representació musical de l’obra «Grease» al teatre 
Victòria.

1r BATXILLERAT
Els alumnes de 1r de batxillerat van anar el passat 25 d’octubre al 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa i després van anar a 
la rambla de Barcelona al teatre Poliorama a veure l’obra «Òscar: una 
maleta, dues maletes, tres maletes».

2n BATXILLERAT
El 14 de desembre els alumnes de 2n de batxillerat van anar a fer 
una sortida cultural a Tarragona per a visitar el llegat romà d’aquesta 
ciutat: les muralles, el pretori, el circ i l’amfiteatre.

octubre, novembre, desembre 2007
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Escola d’angl
El dijous 25 d’octubre de 2007, a dos quarts de nou del vespre, a 
la Sala d’Actes, van ser lliurats els diplomes oficials de Cambridge. 
Aquests diplomes acrediten el nivell assolit pels alumnes que inte-
gren l’Escola d’Anglès Extraescolar en els exàmens realitzats quan en 
finalitzen el curs.
Els diplomes es van lliurar a mà individualment per la Secretària local 
de Cambridge (la Sra. Caroline Lewis), encarregada d’organitzar els 
exàmens al Col·legi juntament amb el coordinador d’Anglès Extraes-
colar Noel Lane. També es va fer el lliurament al Col·legi del diploma 
de Centre Examinador Oficial dels exàmens de Cambridge.
L’objectiu d’aquests exàmens és la de fomentar entre els alumnes 
l’hàbit de presentar-se a aquestes proves oficials d’anglès des de ben 
petits per realitzar els exàmens de KET, PET i First Certificate amb 
més naturalitat quan sigui el moment. A més, constitueixen un incen-
tiu per continuar amb l’estudi de l’anglès, ja que obtenen un diploma 
oficial acreditatiu del nivell que tenen i de l’esforç realitzat.

Noel Lane

El sopar de Nadal
El dia 18 de desembre els 
professors del centre van 
celebrar el sopar tradicional, 
juntament amb el President 
(Sr. Ferrer) i altres membres 
de la fundació.
Aquest any complien 25 
anys a la casa els professors: 
Montserrat Figueras, Pilar 
Roca, Núria Ros i Montse Ra-
ventós. Els professors que en 
complien 15 van ser en Josep 
Verge, Albert Solé, Salvador 
Mir i Rosa M. Orensanz.
Quan el professor Carles 
Maurel, com cada any ens va obsequiar amb un treball artístic seu; 
aquest any especialment important ja que és l’últim any abans de la 
seva jubilació.
Des de la Revista Lligams, el claustre de professors aprofitem per 
dir-te: GRÀCIES CARLES. T’ESTIMEM

Pit trell
• JORDI ARAGONÈS
 Campió d’Europa d’hoquei
 Després d’estar dos anys ju-

gant amb la selecció catalana 
d’hoquei patins, l’alumne Jordi 
Aragonès de 1r de batxillerat, 
juga amb la selecció espanyola 
des del setembre de 2007. 

 Els partits europeus es varen 
disputar des de l’última set-
mana d’octubre fins al dia 3 
de novembre, i Espanya es va 
emportar la medalla d’or. 

 D’un total de 9 països, Espa-
nya va jugar la semifinal contra França i la final contra Portugal. 
El gol d’or de la pròrroga va ser el que va proclamar Espanya 
campiona.

 En l’equip format per un total de 8 catalans, un gallec i un ma-
drileny, s’hi troba en Jordi Aragonès, actual jugador del Noia 
Freixenet, format a la cantera del col·legi Sant Josep.

 Enhorabona!

• NÚRIA MIQUEL
 Forma part de la Selecció
 Catalana de Futbol
 La Núria va ser una de les 

noies escollides per a repre-
sentar Catalunya en el Cam-
pionat Nacional de seleccions 
autonòmiques de futbol 7.

 Del 6 al 8 de desembre, a Va-
lència, es van disputar els par-
tits i Catalunya va aconseguir 
la cinquena posició d’un total 
de catorze equips.

 La Núria Miquel cursa 2n 
d’ESO i és jugadora del Cadet 
de la Fundació Esportiva Atlè-
tic Vilafranca.

 Sembla que tenim entre no-
saltres una gran jugadora de 
futbol.

• BERTA TARRIDA
 Subcampiona d’Europa
 d’hoquei
 A finals de setembre es dispu-

tava l’últim partit del Campio-
nat Europeu femení i Espanya 
jugava contra Alemanya, que 
finalment es va proclamar 
campiona d’Europa.

 La Berta, que ja fa temps que 
juga amb la selecció espanyola 
i catalana, va marcat el segon gol del partit, que va finalitzar amb 
el resultat de 3 a 2. Així doncs, s’emportaven l’argent.

 En la semifinal també havia marcat un gol contra França, partit en 
el que les espanyoles van superar l’antic campió d’Europa amb un 
9 a 0.

 En ambdós casos, l’alumna Berta de 3r d’ESO hi va fer un bon 
paper.
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Conferènci per a
par i profors
Les xerrades formatives per a adults que de mo-
ment s’han dut a terme des que va començar el 
curs ha estat:
• La prevenció dels trastorns alimentaris: 

un repte per a tothom.
A càrrec d’Òscar Garcés (Psicòleg), el dia 21 de 
novembre a la sala d’actes del col·legi.
• Connecta amb els teus fills: Actuem!! (Ta-

ller d’aprofundiment sobre drogoaddicció)
A càrrec d’Otger Ametller (membre del CAS), el 
dia 19 de desembre.
Ambdues conferències estaven organitzades per 
la Secretaria de Famílies i d’Infància del Departa-
ment de Benestar i Família de la Generalitat.

La Marató de TV3
«El cor no avisa» és el lema que aquest any 
va adoptar TV3 per a la seva Marató. El dia 
28 de novembre va venir una estudiant de 
medicina a fer una xerrada informativa so-
bre les malalties del cor. Com funciona el 
cor, les malalties cardiovasculars, com es 

poden evitar... tots 
aquests temes va-
ren ser treballats i 
l’alumnat va poder 
preguntar el que 
desitjava saber. Va 
ser molt interes-
sant i instructiva.

Master sports
L’empresa «MASTER SPORTS» un any més és l’organitzadora de les 
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS que es fan al col·legi. 
La majoria de les activitats estan adreçades a nens/es de P-4 fins a 2n 
d’ESO.
Aquest curs 2007-08 hi trobem les següents activitats: Multiesport, 

Hoquei patins
BENJAMÍ GRUP D
JORNADA 1 St. Cugat - St. Josep 0 - 16
JORNADA 2 St. Josep - Ripollet 9 - 2
JORNADA 3 Terrassa - St. Josep 9 - 10
JORNADA 4 St. Josep - Vilanova 1 - 6
JORNADA 5 St. Josep  (descansa)
JORNADA 6 St. Josep - St. Ramon 5 - 2
JORNADA 7 Capellades - St. Josep 3 - 7
JORNADA 8 St. Josep - Piera 2 - 4
JORNADA 9 St. Josep descansa
JORNADA 10 Voltregà - St. Josep 6 - 1

PREBENJAMÍ GRUP E
JORNADA 1 Bigues i Riells - St. Josep 3 - 1
JORNADA 2 St. Josep - Jesús, Maria i Josep 0 - 3
JORNADA 3 St. Josep descansa
JORNADA 4 St. Josep - Torrelavit 1 - 3
JORNADA 5 Castellet - St. Josep 3 - 2
JORNADA 6 St. Josep - Igualada 2 - 2
JORNADA 7 Vilassar - St. Josep 3 - 0
JORNADA 8 St. Josep - Monjos 0 - 3
JORNADA 9 St. Josep - Cerdanyola 1 - 3
JORNADA 10 Tona - St. Josep 3 - 1

minitennis, tennis, futbolet, futbol sala, bàsquet, voleibol, també po-
dem trobar les activitats d’hoquei i patinatge artístic.
Cal dir, que aquest curs, hi haurà un equip de FUTBOL SALA en cate-
goria BENJAMÍ que participarà en els JOCS ESPORTIUS del PENEDÈS 
(JESPE).

BENJAMÍ GRUP E
JORNADA 1 Jesús, Maria i Josep - St. Josep 5 - 2
JORNADA 2 St. Josep - Andorra 1 - 14
JORNADA 3 Corbera - St. Josep 0 - 5
JORNADA 4 St. Josep - Masquefa ajornat
JORNADA 5 Castellet - St. Josep ajornat
JORNADA 6 St. Josep - Igualada 2 - 7
JORNADA 7 Vilassar - St. Josep 7 - 2
JORNADA 8 St. Josep - Monjos 4 - 9
JORNADA 9 St. Josep - Molins 10 - 4
JORNADA 10 Tona - St. Josep 8 - 3

ALEVÍ GRUP F
JORNADA 1 St. Cugat - St. Josep 1 - 10
JORNADA 2 St. Josep - Ripollet 11 - 3
JORNADA 3 Barberà - St. Josep 1 - 9
JORNADA 4 St. Josep - Vilanova 7 - 6
JORNADA 5 Olot - St. Josep ajornat
JORNADA 6 St. Josep - Sta. Coloma 7 - 3
JORNADA 7 Vilassar - St. Josep 2 - 9
JORNADA 8 St. Josep - Sta. Perpètua ajornat
JORNADA 9 St. Josep - Vendrell 3 - 4
JORNADA 10 Malgrat - St. Josep 4 - 7

INFANTIL GRUP E
JORNADA 1 Congrés - St. Josep 1 - 15
JORNADA 2 St. Josep - Salt 5 - 1
JORNADA 2 Catalunya - St. Josep 11 - 2
JORNADA 4 St. Josep - Vilanova 11 - 2
JORNADA 5 St. Just - St. Josep ajornat
JORNADA 6 St. Josep descansa
JORNADA 7 Garriga - St. Josep 4 - 2
JORNADA 8 St. Josep - Vilassar 14 - 0
JORNADA 9 St. Josep - Casp 3 - 2
JORNADA 10 Voltregà - St. Josep 7 - 4

JUVENIL GRUP B
JORNADA 1 St. Cugat - St. Josep 9 - 2
JORNADA 2 St. Josep - Noia 2 - 8
JORNADA 3 Maristes - St. Josep 6 - 14
JORNADA 4 St. Josep - Ripoll 3 - 7
JORNADA 5 St. Celoni - St. Josep 18 - 10
JORNADA 6 St. Josep - Barcino 5 - 2
JORNADA 7 Malgrat - St. Josep 4 - 12
JORNADA 8 St. Josep - Voltregà 0 - 10
JORNADA 9 St. Josep - Vendrell 2 - 2
JORNADA 10 Vilassar - St. Josep 10 - 4
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