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Editorial
Els alumnes de Batxillerat tenim un gran repte que és arribar
a la universitat, d’això en som tots conscients, o com a mínim
hauríem de ser-ne. Els de primer veiem aquest repte una
mica més lluny però els de segon el tenim a tocar i l’evident
és que tots treballem per a aconseguir aquesta fita. Tenim el
llistó molt alt perquè no es tracta només d’aprovar la selectivitat sinó que cal superar la nota de tall que mana cadascuna
de les carreres, si volem accedir a la facultat desitjada.
Arribar a la universitat que ens proposem demana treballar des d’un principi. Els de 1r, hem d’aprofitar al màxim les
nostres possibilitats, obtenir les millors qualificacions ja des
d’aquest curs; els de 2n tenim el punt de mira en la selectivitat i ho enfoquem més cap aquest desafiament, però no
deixem de banda l’intent d’obtenir grans resultats en el curs
actual. Tots hem de lluitar i aquesta feina no és fàcil.
Aquestes preocupacions intentem afrontar-les amb il·lusió,
interès... i sovint ens costa grans esforços però en el fons
sabem que és un treball del que en sortirem agraciats nosaltres mateixos. A llarg o curt termini tots els aprenentatges
són beneficiosos.
Potser cada cop hi ha més competència per a obtenir títols
universitaris i això ens preocupa. Som conscients que la disciplina en l’estudi és necessària per a obtenir una preparació
a fons i ho intentem i, encara que de vegades no ho sembli,
agraïm que des de casa se’ns observi de prop, però també
necessitem confiança i suport. Els equips ben compenetrats
triomfen d’alguna manera.
El nostre futur depèn en gran mesura de la nostra preparació perquè imaginem que el món laboral tampoc és fàcil.
Ara encara ens queda un trosset de trajecte en aquesta cursa d’obstacles però tenim intenció de superar-los.
Marta Garrobé, Marta Riba i Biel Susanna
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A un pas de la universitat
Al llarg del curs, els alumnes de 2n de batxillerat es van posant en contacte amb les diferents universitats catalanes, com a futurs estudiants
que en són. Algunes facultats organitzen jornades de portes obertes
i d’altres es desplacen al centre per tal d’informar sobre assignatures,
sortides professionals i altres dades d’interès.
La sortida cultural a la Universitat Autònoma, on hi havia previstes
més de 50 xerrades-conferències per als estudiants, la van realitzar
conjuntament les tres classes de 2n de Batxillerat. Pel que fa a les
facultats en particular, cada grup d’alumnes que ha escollit la mateixa carrera universitària es va desplaçar o va assistir a la conferència
pertinent.

A dalt, la Universitat Rovira i Virgili fent una xerrada a un grup d’alumnes
del centre. (Enginyeria tècnica agrícola, Enginyeria tècnica mecànica, Biotecnologia i Medicina).
A baix, visita a la facultat d’enginyeria i arquitectura La Salle (conferència,
taller d’acústica i visita a la Sala BCN Digital).
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En rec ord del
Josep M. Antía

El dia 29 de gener ens va deixar
l’amic, company i professor
Josep M. Antía i García. Va ser
professor de matemàtiques
del Col·legi durant 25 anys, 22
dels quals va combinar amb la
coordinació de la secció de
BUP i COU. El divendres 1
de febrer es va celebrar un funeral a la Parròquia de la Vila
per a donar-li l’últim comiat.
La missa va ser molt emotiva i
es va tancar amb el parlament
que reproduïm.

Adéu, MESTRE!
Que «el temps passa de pressa», és un tòpic que tots coneixem, però és que és una realitat.
Pels professors, sembla que fos ahir quan el Josep M. entrava d’ensenyant al Col·legi i n’esdevenia un dels coordinadors. Una persona seriosa, responsable, però que es va anar guanyant els
companys.
S’imposava a l’alumnat, ELL i la seva bata blanca, eren presents a tot arreu, no se li escapava res
i tanmateix a tothom li agradava notar que tot estava controlat.
Per a alguns mestres era el Jose o el Xema, per a altres l’Antía, per als alumnes el Sr. Antía, i
per a tots UNA GRAN PERSONA.
Venia cada dia amb tren, des de Barcelona, amb el seu diari sota el braç. Abans pujava de l’estació a peu, amb altres professors de l’escola, i feien petar la xerrada sobre política, societat...
Aquests últims anys s’havia acomodat i feia aquest trajecte amb cotxe, i continuava «arreglant
el món».
Quan era coordinador, els alumnes que havien d’anar al seu despatx, passaven un mal tràngol,
però després de parlar amb ell, se’n feien amics.
Tots els alumnes d’ara i exalumnes, així com la resta de components del col·legi, tenim molt
present la seva figura i a tots ens sembla impossible la seva mort.
Ens costa de creure que tres mesos enrere encara fos entre nosaltres, pujant i baixant escales als
canvis de classe, explicant a la pissarra els seus problemes de matemàtiques, repetint les seves
famoses frases: «qué verde era mi valle» o «ai xispi» o aturant-se amb la mà alçada, aguantant el
guix i dient «así se quedó Colón»; i ara estem aquí acomiadant-lo.
Però igual que «el temps passa de pressa» també el temps (per sort) «ajuda a curar les ferides o
a acostumar-nos a conviure-hi».
Ell ha deixat una bona empremta que mantindrem en el nostre record.
De part de tots: Adéu MESTRE!

Prot agoniﬆ es de la hiﬆòria de Catalunya
La història és una interrelació de fets i personatges.
En la matèria optativa d’Història de Catalunya de 3r d’ESO del segon
trimestre ho van estar posant a la pràctica i van confeccionar un «joc/exposició» que encara es pot visitar a la seva secció. Es tracta d’endevinar a
quin personatge històric correspon cada imatge i n’hi figuren de tots els
àmbits (política, lletres, art, esports...) i de totes les èpoques.
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Activitats d’educació infantil
Els aprenentatges dels més petits de la casa avancen a pas de gegant. Assimilen ràpidament música i cançons, colors i sabors, lletres i formes geomètriques... i ho viuen gràcies
a diversos projectes i tallers d’experimentació.

El dimecres dia 5 de març els Bambis (P3) van anar al Palau de la Música a veure l’obra «En Jan
titella» a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. Cançons i sorolls interrelacionats amb el conte, van
afinar les oïdes dels infants. Després van estar dinant al Parc de l’Oreneta de Sarrià.

Dins del projecte de la descoberta de plantes
(arbres, arbustos, flors i herbes aromàtiques),
els Esquirols (P4) han elaborat colònia de romaní.

L’experimentació directa és el millor camí per desenvolupar els sentits. Aquesta vegada
els Cargolets (P2) van poder tocar, olorar i tastar xocolata i gelatina de maduixa.

Com que el 2n trimestre s’acaba en temps de Pasqua a l’àlbum no hi pot faltar un ou, un
pollet, una mona o qualsevol element relacionat amb aquesta època.

Mitjançant la pintura els més petits gaudeixen
i treballen els colors primaris. Quan el pinzell
resulta insuficient, els dits i les mans també són
útils.
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Els Tallers de Primària / Cicle Inicial
Aquest segon trimestre, el primer i segon cicle de primària han fet diversos tallers. Cada alumne n’ha pogut escollir dos 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 DE PRIMER CICLE

MONITORS

Fang

Gemma Seró, Eva Molina, Sumpsi Solé, Fefa Magrané, Mercedes Valle i Marta Solé.

Pasta de paper

M. Carme Riba, Clara Amadó, Marcel Guasch, Laura Llopart, Xavi Mestres i Núria Escolà.

Pasta de sal

Yolanda Núñez, Fran Requena, Pepi Claramunt, Ester Novaldos, Encarna Jurado, Marta Jansana
i Mònica Guilera.

Teler

Maria Cabezas, Mayte Garcia, Lídia Barbero, Jordi Mata, Dolores Ballesteros i Maribel Vila.

Bosses

Maria José Vero, Juan A. Arranz, Mercè Estruch, Eva Romero, Ana Romeu, Laura Massagué
i Manoli Castro.

Benes de guix

M. Mercè Castro, Adela Rodríguez, Isabelle Verley, Elisabeth Pujadas, Montserrat Buch i Imma Miró.
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Els Tallers de Primària / Cicle Mitjà
TALLERS DE SEGON CICLE

MONITORS

Pots de llapis

Montse Rodríguez i Núria Ros.

Quadre amb fils

Jordi Mata, Esther Nebot i Ivette Silva.

Fer un castell reciclat

Clara Gimeno, M. Pilar Ventosa i Lola Codina.

Paper mâché

Montse Martínez.

Mosaic

Gemma Sivill i Betlem Miralles.

Cocodril

Àngels Hernàndez, Sumpsi Vilomara i Núria Horcajo.

Clauer

Laura March i Yolanda Ramos.

Boles de llana

Magda Albiol i Laura Cusachs.

Cuina

Teresa Casanovas.

Pastisseria

Sergio Lozano, Gemma Seró i Maite García.

Estoig (cosir)

Encarna Cao i Teresa Montserrat.

3 en ratlla

Maria Sabaté.

Mòbil

M. Carmen Cordero, Roser Vadrí i Marta Corbella.

Marc en fotografies

Núria Ferrer, Àngels Navarro i Maria Sánchez.

Braçalets variats

Montse Segura.
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L’esquiada
de Batxillerat
Els dies 6, 7 i 8 de febrer els alumnes de 1r de
Batxillerat varen anar a esquiar. L’allotjament
era al càmping Solana del Segre de Bellver de
Cerdanya a pocs quilòmetres de les pistes de
La Molina. Aquest any es va practicar esquí
alpí tots tres dies.
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El viatge
de 4t d’ESO

Ja és com una tradició que els alumnes de
4t d’ESO acomiadin l’etapa amb el viatge a
CANTÀBRIA. Aquest any hi varen estar la
setmana del 10 al 14 de març.
En el trajecte d’anada varen parar a
Saragossa i Burgos i en el de tornada a
Bilbao (Guggenheim). Entremig varen fer
diverses excursions i varen poder visitar els
Picos de Europa, les coves d’Altamira i les
del Soplao, Suances, el Capricho de Gaudí i
el Palau del Marquès de Comillas...
L’allotjament va ser a l’Hotel Los Hidalgos
de Santillana del Mar.
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El dia a dia: Dinàmica

1r PRIMÀRIA
Aquest trimestre els alumnes de 1r han treballat la
classificació dels aliments i han confeccionat diversos
murals.

3r PRIMÀRIA
Mitjançant murals, els alumnes de 3r han treballat els
animals i la seva classificació.

5è PRIMÀRIA
Els nenes i les nenes de 5è, aquest trimestre han
pogut anar al laboratori del col·legi i han fet
observació de cèl·lules animals i vegetals.
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2n PRIMÀRIA
Els alumnes de segon varen visitar l’església de Sant
Sadurní i van poder dibuixar l‘edifici “in situ”.

4t PRIMÀRIA
Treballs dels alumnes de 4t sobre les diferents seccions que hi ha als diaris.

6è PRIMÀRIA
Dins l’àrea de socials, els alumnes de 6è han realitzat
diversos treballs sobre el tema del canvi climàtic.
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dins i fora de les aules
2n ESO
En relació amb
el tema del
crèdit de Síntesi
d’enguany, el dia
25 de març els
alumnes de 2n
van anar a Can
Codorniu per
a observar els
edificis modernistes de Puig i
Cadafalch.

1r ESO
Al taller de Tecnologia els alumnes de 1r practiquen
la fusta. En aquests moments confeccionen
uns pots de llapis.

Informàtica
ext raescolar

En Informàtica extraescolar, impartida
per J. Cañís i N. Julià, els nens de diferents
cursos de primària han après a utilitzar el
programa de dibuix Paint.

3r ESO
Al Taller també s’aprèn a soldar, a fer motors... Aquesta vegada als nois i noies de
3r els va tocar muntar un tricicle «motoritzat».

1r de Batxillerat
Alumnes de 1r fent pràctiques de Física i Química
(Mecànica i electricitat / Reaccions químiques)
9

Sortides
Culturals

1r PRIMÀRIA
El dia 12 de març els alumnes de primer van anar d’excursió a Capellades i varen visitar el Molí Paperer, on els van
explicar el procés per a fer el paper. En acabar la visita, van
realitzar un taller de paper reciclat.

2n PRIMÀRIA
Aquest trimestre els alumnes de segon han realitzat dues sortides. El dia
11 de gener van anar a visitar el Museu de la Música de Barcelona i el dia 7
de març van anar a Masquefa al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge
«COMAM» per a fer una descoberta del món dels rèptils i els amfibis.

3r PRIMÀRIA
Els nens i les nenes
de tercer van
anar el dia 29 de
gener a Barcelona a
l’Aquàrium a fer una
visita guiada per a
veure els diferents
aspectes de la vida
marina. Després
de la visita guiada,
varen fer una sessió
pràctica sobre el
món dels taurons a
l’«aula taller».
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5è PRIMÀRIA
El passat 29 de gener els alumnes de 5è van anar al «Cim d’Àligues»
a Sant Feliu de Codines. En aquest parc van poder gaudir veient les aus
rapinyaires en llibertat. En acabar, van anar a Caldes de Montbui i van
aprofitar per a visitar les termes romanes d’aquest municipi.
1r ESO
La sortida cultural dels alumnes de 1r d’ESO va ser a
Serinyà, al costat de Banyoles el passat 29 de febrer. Allí van
fer uns tallers d’elaboració d’eines prehistòriques, d’encesa
de foc i de cacera prehistòrica. Els alumnes varen poder
copsar de manera directa la forma de vida i costums dels
nostres avantpassats.

2n ESO
Els alumnes de segon van fer la sortida cultural el passat 15 de febrer
a Montblanc. Allí van fer un itinerari guiat pels principals punts d’interès d’aquesta ciutat medieval i també van veure un audiovisual al
museu de la ciutat.

1r BATXILLERAT
El dia 10 de març, els alumnes de 1r de Batxillerat varen anar a
Barcelona al Museu Marítim a fer una activitat guiada sobre la «Història de la navegació» i, tot seguit, van anar a l’exposició anomenada
«Bodies» per tal de conèixer l’anatomia humana.
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Gerard Llobet a la Selec ció
Catalana d’Handbol
En Gerard Llobet, alumne de 2n d’ESO, ha format part de l’equip
infantil de la Selecció Catalana d’Handbol masculí al CAMPIONAT
D’ESPANYA 2008. El Campionat va disputar-se a Vigo, els dies 2 al 8
de gener i van quedar en 5a posició.
Pel que fa al torneig Comarcal del Baix Llobregat, ell mateix i l’alumne
Sergi Jiménez (ambdós del club de Sant Esteve Sesrovires i alumnes de
2n d’ESO) van quedar CAMPIONS. Felicitats a tots dos!

La Júlia Bargalló
campiona d’esquí
L’alumna de 1r d’ESO Júlia Bargalló, ha estat en diverses competicions
d’esquí i en totes ha obtingut medalla. En la majoria de casos ha quedat
en primera posició (Trofeu Masella, Trofeu Memorial Montserrat Corominas, Trofeu Barrufa) i en altres ha esdevingut 2a o 3a de diverses
modalitats (Campionat de Catalunya i Campionat de Sierra Nevada).
Pel que fa a la Competició a nivell Mundial «TOPOLINO» que es disputa a Itàlia, ha aconseguit la vintena posició.
Pel que fa el Campionat d’Espanya acaba d’aconseguir tres medalles
d’or (slalom, gegant i súper gegant).

Oriol Maeztu: 2n Premi del
Concurs de Cartells de
la Tercera Edat
El divendres dia 28 de març l’Oriol va assistir al
Casal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant
Sadurní per recollir el segon premi que
se li atorgava per haver confeccionat un
dibuix per al cartell de la 92a Setmana
de la Gent Gran. Hi podien participar tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO
dels diversos centres escolars de la
Vila.

Marxa d’orientació
El divendres 28 de març els alumnes de 1r de Batxillerat varen
fer una marxa per la zona de Subirats i rodalies de Sant Sadurní
per tal de saber interpretar un mapa i conèixer el funcionament de la brúixola.
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Mireia Mauricio i Blanca
Bargalló confec cionen una
mascot a per a
l’hoquei
Aquest mes de desembre passat, el
CE Noia va proposar un concurs per
a la Mascota de la Copa Reina d’hoquei patins femení. Les alumnes Mireia Mauricio i Blanca Bargalló (ambdues de 5è) van resultar guanyadores
de la seva categoria. Dels dos dibuixos en van fer un, que posteriorment
va ser estampat en samarretes.

L’adolescència i tu
El passat 22 de febrer es va fer la conferència “L’adolescència
i tu” als alumnes de 2n d’ESO. En aquesta conferència se’ls va
informar dels canvis físics i emocionals que es produeixen en
aquesta etapa, del concepte que els adolescents tenen de si
mateixos en relació a com els veuen els altres, de les inquietuds que tenen... Va ser una ocasió per a poder parlar sobre
aquests aspectes amb normalitat i per a resoldre dubtes i inquietuds d’una manera pràctica i distesa.
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Una visita a l’ajuntament

Educació viària

Dins l’àrea de socials, els alumnes de 3r de Primària estudien
les poblacions, els serveis i l’Ajuntament (components, funcions, etc). És per aquest motiu que el dia 10 de març els nens i
les nenes d’aquest curs varen anar a l’Ajuntament i varen poder-ne visitar les diferents dependències. En Josep Forns, cap
de premsa local, els va guiar en la visita que va acabar amb una
audiència amb l’Alcalde de Sant Sadurní, el Sr. Joan Amat. Una
de les curiositats que va tenir més èxit va ser el funcionament
dels cotxes de policia.

Aquest mes de març la Policia Local ha vingut a l’escola a fer
diverses xerrades als alumnes per a informar-los sobre la correcta circulació dels vianants i la conducció i comportament
dels conductors i acompanyants dels vehicles. Els policies varen parlar de la necessitat de l’ús de les cadiretes infantils i dels
cinturons de seguretat, de la velocitat adequada, dels passos
de vianants, de diversos senyals de trànsit... En alguns cursos
també varen passar uns vídeos i a partir de les imatges l’alumnat opinava i feien petits col·loquis.

Anem al Liceu
PERE I EL LLOP
El Gran Teatre del Liceu va representar aquest conte per als alumnes
de 3r i 4t de Primària el dia 26 de
febrer.
Es tractava d’una posada en escena
molt captivadora ja que darrere l’orquestra, que es trobava en primer
terme, es reproduïen unes imatges
sobre una gran pissarra que juntament amb la música i les paraules,
configuraven un espectacle complet.
EL SUPERBARBER DE SEVILLA
És un espectacle de l’òpera de Gioachino Rossini, que organitzava el
Gran Teatre del Liceu i que es va
representar a l’Auditori de Cornellà
per a tots els alumnes de 5è i 6è de
Primària. Es tractava d’una adaptació
per a públic infantil, a càrrec de la
companyia Tricicle.
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Pissarres Digitals Interactives
UN SISTEMA TECNOLÒGIC QUE DOTA L’AULA
D’UN NOU RECURS DIDÀCTIC MULTIMÈDIA
Ja s’han començat a instal·lar les pissarres digitals a educació Infantil i a 2n de Batxillerat i al
llarg del curs vinent també podran gaudir-ne els alumnes de 1r de Batxillerat. Amb aquestes
pissarres, a classe es pot comptar amb la implantació progressiva de continguts audiovisuals i
interactius (des de recursos multimèdia i Internet fins a projecció, creació i captura de materials
propis i d’editorials).
Com a conseqüència de la utilització de les PDI, es podrà millorar l’eficiència i l’eficàcia en el
procés d’ensenyament-aprenentatge. És un gran recurs per als docents i una eina de motivació
i augment de l’atenció de l’alumnat.

Esports ext raescolars

El dia 17 de gener Mossèn Carles,
acompanyat de dues figurants de
l’Entitat Càritas van venir a l’escola
on se’ls va fer el lliurament dels diners recollits durant la campanya de
Nadal. Els alumnes representants de
cada classe van poder escoltar un
petit parlament que féu el mossèn en
sentit d’agraïment.

Molts del esports extraescolars estan a càrrec de MASTER-ESPORTS. Aquesta entitat gestiona les classes de minitennis, futbolet, preesports, bàsquet, futbol sala, etc., que a partir de les
5 de la tarda es van duent a terme.

Fubol Sala A

Tennis

Fubol Sala B

Futbolet
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Lliurament dels
diners a Càritas
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Hoquei Patins
PREBENJAMÍ GRUP E
Jornada 15 Jesús Maria - Sant Josep
Jornada 16 Descansa Sant Josep
Jornada 17 Torrelavit - Sant Josep
Jornada 18 Sant Josep - Castellar
Jornada 19 Igualada - Sant Josep
Jornada 20 Sant Josep - Vilassar
Jornada 21 Monjos - Sant Josep
Jornada 22 Cerdanyola - Sant Josep
Jornada 23 Sant Josep - Tona

Futbol Sala
3-0
3-0
2-2
0-3
2-3
3-1
3-2
3-2

BENJAMÍ GRUP D
Jornada 15 Ripollet - Sant Josep
3-6
Jornada 16 Sant Josep - Sfèric T.
6-10
Jornada 17 Vilanova - Sant Josep
3-1
Jornada 18 Descansa Sant Josep
Jornada 19 Sant Ramon - Sant Josep 3-1
Jornada 20 Sant Josep - Malgrat
5-5
Jornada 21 Piera - Sant Josep
4-6
Jornada 22 Descansa Sant Josep
Jornada 23 Sant Josep - Voltregà
1-7
BENJAMÍ GRUP E
Jornada 15 Andorra - Sant Josep
11-0
Jornada 16 Sant Josep - Corbera
12-7
Jornada 17 Masquefa - Sant Josep
3-7
Jornada 18 Castellar - Sant Josep
5-0
Jornada 19 Igualada - Sant Josep
10-5
Jornada 20 Sant Josep - Vilassar
1-4
Jornada 21 Monjos - Sant Josep
1-7
Jornada 22 Molins de Rei - Sant Josep 2-11
Jornada 23 Sant Josep - Tona
3-2
ALEVÍ GRUP F
Jornada 15 Ripollet - Sant Josep
Jornada 16 Sant Josep - Barberà
Jornada 17 Vilanova - Sant Josep
Jornada 18 Sant Josep - Olot
Jornada 19 Farners - Sant Josep
Jornada 20 Sant Josep - Vilassar
Jornada 21 Sta. Perpètua - Sant Josep
Jornada 22 Vendrell - Sant Josep
Jornada 23 Sant Josep - Malgrat

Grup Alevins

ALEVÍ GRUP H
Jornada 14 Sant Josep - Arenys Mar
Jornada 15 Sant Feliu - Sant Josep
Jornada 16 Sant Josep - P. Vilafranca
Jornada 17 Caldes - Sant Josep
Jornada 18 Sant Josep - Centelles
Jornada 19 La Garriga - Sant Josep
Jornada 20 Sant Josep - Cambrils
Jornada 21 Riudebitlles - Sant Josep
Jornada 22 Catalunya - Sant Josep
Jornada 23 Sant Josep - Voltregà
INFANTIL GRUP E
Jornada 15 Salt - Sant Josep
Jornada 16 Sant Josep - Catalunya
Jornada 17 Vilanova - Sant Josep
Jornada 18 Sant Josep - Sant Just
Jornada 19 Descansa Sant Josep
Jornada 20 Sant Josep - Garriga
Jornada 21 Vilassar - Sant Josep
Jornada 22 Casp - Sant Josep
Jornada 23 Sant Josep - Voltregà

9-2
0-2
5-3
3-2
2-1
1-8
6-2
3-6
3-5
7-0
3-9
3-6
6-14
3-1
5-5
3-11
2-11
3-1

BENJAMÍ
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7

GRUP B
Guardiola - Sant Josep
Sant Josep - Avinyonet
Sant Josep - Esquitx
St. Quintí - Sant Josep
Vilobí - Sant Josep
Sant Josep - C. Mestre
Descansa Sant Josep

COPA PRIMAVERA
FUTBOL SALA BENJAMÍ
Avinyonet - Sant Josep
Sant Josep - Sant Elies
C. Mestre - Sant Josep
Sant Josep Descansa
Gat cendrer - Sant Josep
ALEVÍ GRUP A
Jornada 1 Ordal - Sant Josep
Jornada 2 Sant Josep - Baltà Elies
Jornada 3 Guardiola - Sant Josep
Jornada 4 Sant Josep - Esquitx
Jornada 5 Olivella - Sant Josep

9-7
6-10
12-4
12-6
7-9
12-4

Ajornat
9-7
11-5
6-10
10-6
10-6
11-5
10-6
4-12

JUVENIL GRUP B
Jornada 15 Noia - Sant Josep
7-0
Jornada 16 Sant Josep - Maristes
8-5
Jornada 17 Ripoll - Sant Josep
14-3
Jornada 18 Sant Josep - St. Celoni
6-12
Jornada 19 Barcino - Sant Josep
6-4
Jornada 20 Sant Josep - Malgrat
8-1
Jornada 21 Voltregà - Sant Josep
15-2
Jornada 22 Vendrell - Sant Josep Ajornat
Jornada 23 Sant Josep - Vila-seca
3-7

4-4
3-1
3-4
0-6
0-3
6-2
3-2
5-5
2-0

Grup Prebenjamí B
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.

Coordinació: 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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Som Caixa Penedès,
amb un gran equip de professionals
i més de 640 oficines.
T'oferim un servei amb les
tecnologies més avançades
i productes amb les solucions que
s'adapten a les teves necessitats.
Volem estar sempre molt a prop teu
i reinvertir en benefici de la societat.

www.caixapenedes.com

