
Editorial
Aquest és l’últim any per a tots nosaltres al col·legi Sant Josep, i per això, ens agradaria mirar enrere i rememorar aquests anys que hem 
compartit tots plegats, alguns des de ben petits i altres en el Batxillerat.
Tot i que cadascú de nosaltres ha viscut experiències ben diferents, el fet és que, sense cap mena de dubte, tots hem passat per situa-
cions de nerviosisme i/o angoixa i hem ensopegat diverses vegades però també hem tingut bons moments i hem rebut bones notícies i 
millor suport. Amb tot hem anat consolidant i perfilant el nostre tarannà, la nostra manera de ser i actuar. De fet, som conscients que 
és aquí a l’escola on hem viscut el major nombre d’hores de la nostra vida i per tant, és el lloc on hem passat bona part de les vivències 
que difícilment oblidarem: hores de classe, de pati, viatges i sortides, esports i jocs de tot tipus... 
Però a més de recordar i fer balanç del passat, també volem fixar-nos en el que d’aquí uns mesos haurem d’afrontar perquè, encara que 
no ens ho sembli, paulatinament anirem substituint aquesta primera gran etapa i entrarem en una dimensió nova com a universitaris o 
dins el món del treball.
Som conscients de la importància dels nostres estudis i les nostres qualificacions però també cal que considerem la nostra actitud en la 
vida, les nostres il·lusions davant un món que tot just se’ns obre, i que estem àvids de descobrir i viure.
És hora de donar les gràcies als professors i als companys que han estat al nostre costat dia rere dia. Ells no ens han ensenyat només 
a parlar o calcular sinó que ens han ensenyat el sentit de l’amistat, el valor d’una abraçada abans de fer un examen, les emocions i les 
alegries del dia a dia. Ells han aconseguit que les hores de classe fossin interessants i de vegades divertides: la guerra de guixos, les 
partides de cartes (tantes vegades requisades), les hores de lleure, les presses per sortit sense carnet a l’hora del pati, les queixes que 
acabaven al despatx de sempre... Però tot això no és res comparat amb el que hem après els uns dels altres.
Ens emportem un molt bon record de tot i tothom. Només volíem que sabéssiu que n’estem molt contents. 
Gràcies per tot!!!
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Aquest curs la diada de Portes Obertes es 
va celebrar el dia 20 d’abril. La pluja també 
va fer acte de presència però les actuacions 
previstes es van poder realitzar. Enguany el 
tema central era «PRESERVEM LA TER-
RA».
Amb el concepte de canvi climàtic s’expres-
sava la inquietud davant un escalfament  
accelerat de l’atmosfera per causa de les 
emissions gasoses de l’activitat humana. 
La incertesa de si els humans podem o no 
provocar el canvi climàtic és suficient per a 
prendre consciència que cal ser prudents i 
que cal que actuem per a intentar aturar-ne 
les possibles causes. 

Portes  Obertes 
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La miss  a
La diada de Portes Obertes va iniciar-se amb la celebració de l’Eucaristia 
a l’Església Parroquial de Sant Sadurní. Mossèn Carles Catasús va oficiar la 
missa i alumnes i ensenyants varen col·laborar en l’acte, guiats per la profes-
sora Montse Figueras. La Coral del col·legi i un grup d’alumnes instrumentis-
tes també hi van participar.

Portes  Obertes 

Les  ex posicions
Tant a l’edifici d’Educació Infantil com al de Primària, ESO i Batxillerat, diferents aules i replans de la casa estaven habilitats per a exposicions per 
tal que els visitants poguessin veure una mostra dels treballs, manualitats i d’altres pràctiques (com les dels laboratoris de ciències i física) que 
fan els alumnes al llarg del curs.
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Xerr ades ,
conferències 
i curset s

Ens visita la
il·lustradora d’un conte

Aquest Sant Jordi, 
els alumnes de 2n 
de Primària van 
comprar el conte 
«No em dic Caput-
xeta», amb el text 
de Teresa Blanch 
i les il·lustracions 
de Mercè Canals. 
El divendres 30 

de maig, a la tarda, dita il·lustradora va po-
der explicar als nens i nenes en què consistia 
la seva feina i en què va inspirar-se per a il-
lustrar aquest conte en concret. Els alumnes 
de 2n la van poder veure dibuixar en directe 
ja que va fer i regalar un dibuix del conte per 
a cada classe.

Taller de la matèria 
Els alumnes de 6è de Primària, els dies 9 i 
10 d’abril van assistir a la xerrada/taller de la 
matèria que tenia com a objectiu mostrar la 
semblança entre el procés de descomposició 
de la matèria orgànica a la natura i el compos-
tatge de la fracció orgànica dels residus muni-
cipals. Se’ls va informar sobre què és l’humus, 
el compost i les seves propietats.

Conferència sobre edu-
cació i salut
El conferenciant Jaume Marsé, especialista en 
alimentació i salut, va venir al centre a parlar 
dels aliments dins la piràmide de la classifica-
ció. També va fer unes reflexions sobre mals 
hàbits i trastorns alimentaris, als alumnes de 
6è, que precisament es troben en plena edat 
de creixement i canvis corporals.

«Les  tortugues  de 
l’àvia» de Pere Martí
L’Escriptor Pere Martí i Bertran (vilafran-
quí d’adopció) va venir la tarda del 10 de 
juny a parlar sobre el seu llibre. Els nens 
i les nenes de 5è de Primària l’avien llegit 
durant aquest tercer trimestre.

Xerr ada de l’autor de 
«L’OMBRA DEL STUKA», 
Pau Joan Hernández
El dia 9 d’abril a la tar-
da va venir en Pau Joan 
Hernández per a par-
lar-nos del seu llibre, 
explicar-nos què el va 
portar a triar el tema 
de la guerra civil es-
panyola i resoldre les 
qüestions que els alumnes de 4t d’ESO li van 
plantejar sobre la seva novel·la.

2n d’ESO coneix l’autora
Susana Fernández 
Susana Fernández és 
l’autora del llibre «Más 
allá de las tres dunas» 
que aquest trimestre 
llegien els alumnes de 
2n. Aquesta escriptora 
va venir a comentar-ne 
l’argument i durant la 
conferència va respon-
dre les preguntes que l’alumnat li anava fent 
al respecte.

Xerr ada sobre l’alcohol
El dia 14 de 
maig els alum-
nes de 3r 
d’ESO van as-
sistir a la xer-
rada «Parlem de 
l’alcohol». Es tractava d’un taller impartit per 
classes on els nois i les noies rebien informa-
ció sobre el consum d’aquest i les conseqüèn-
cies del seu abús.

El músic i cantant
Pep Picas ens visita
Dins l’assig-
natura de 
l i t e r a t u r a 
catalana els 
alumnes de 
2n de Bat-
xillerat van 
estar treba-
llant el lli-
bre de poe-
sia «Bruixa 
de dol» de 
Maria Mercè Marçal. En Pep Picas, que n’aca-
bava de musicar diversos poemes i també en va 
treure un CD, va fer una petita xerrada sobre 
l’autora a qui havia conegut i després va cantar 
una tria del poemari.

Conferència sobre
la pobres a 
Arcadi Oliveres, professor d’economia de la 
UAB va ser convidat per la professora de filo-
sofia Anna Borja. En la seva conferència titula-
da «Immigració i Globalització» els alumnes de 
Batxillerat van poder-se informar sobre l’estat 
de pobresa mundial, estratègies empresarials 
per a beneficiar-se econòmicament, països 
miserables i altres d’aprofitats... La conferència 
va durar dues hores i va anar acompanyada de 

dades esta-
d í s t iques , 
d’exemples 
i informaci-
ons de gran 
interès per 
a tots els as-
sistents.

Curset  de primers auxi-
li s per al prof ess  orat
Aquest trimestre, les professores d’Educació 
Infantil i les de Primària (de 1r a 5è) van as-
sistir a un curset de 25 hores sobre primers 
auxilis dins l’aula i al pati. Aquest taller l’orga-
nitza el Consorci d’Educació i és, sobretot, 
de tipus informatiu.
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PRIMÀRIA
Tots els cicles d’aquesta secció van fer es-
morzars de germanor, visita de les parades 
de llibres a l’Ajuntament de la Vila i després 
van adquirir un conte dels Estands que havien 
muntat els alumnes de 6è. Això a part, a la 
tarda cada sector va tenir activitats diverses.

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
Les tutores van representar per als alumnes 
una llegenda de Sant Jordi i així van gaudir 
d’una tarda d’espectacle.

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
Durant el matí van tenir el lliurament de pre-
mis literaris i a la tarda van fer manualitats re-
lacionades amb la llegenda de Sant Jordi. 

3r A
· 1r premi: El Ramon i el drac de l’amistat
 Autor: Alexandre Cortés da Silva
· 2n premi: El mag màgic i els problemes 
 Autor: Jaume Canals i Morera

3r B
· 1r premi: En Jordi i el bosc
 Autora: Adriana Mata Saumell
· 2n premi: El lirol i la garça
 Autor: Àlex Miguel del Barco

3r C
· 1r premi: La Marta salva la natura
 Autora: Carlota Sabaté i Cao
· 2n premi: L’arbre sense amics
 Autor: Tomàs Teruel i Fernández

Sant Jordi 2008

4t A
· 1r premi: Hi havia una vegada una rosa,
 hi havia una vegada una espina
 Autora: Anna Felipe i Sáez.
· 2n premi: Un Sant Jordi modern
 Autora: Sara Vidal i Horcajo.

4t B
· 1r premi: La rosa que concedia desitjos
 Autora: Magda Escorsa i Parera
· 2n premi: Una rosa blava
 Autora: Olga Bonell i Piñol.

4t C
· 1r premi: Jacob a la ciutat dels contes
 Autor: Jordi Joan Ventura i Juanola
· 2n premi: El drac que volia tenir amics
 Autora: Mercè Casas i Pujol

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
A l’acte literari, varen participar en la recita-
ció de poemes i en l’acompanyament musical 
els alumnes Arnau Moldes, Anna Rosell, Laia 
Escala, Gerard Roca, Roger Llopart, Laura 
Ulldemolins, Marc Degà i Òscar Paez. 
Després de dinar varen anar al Parc de la Bò-
vila a fer una gimcana que havia estat prepa-
rada per ells mateixos.

5è A
· 1r premi: Els llibres màgics
 Autora: Clara Guasch i Gil.
· 2n premi: La història d’uns peixos
 Autor: Albert Martín i Pérez

5è B
· 1r premi: Els gats també pensen
 Autor: Gerard Roca i Ronda
· 2n premi: Vigila amb el que fas
 Autora: Maria Salaverría de la Pardina

5è C
· 1r premi: Des de l’àrtic fins la sabana
 Autora: Marina Rosselló i Rebordosa
· 2n premi: On anirem a parar
 Autora: Ariadna Lou i Rivero

6è A
· 1r premi: L’esperit de Sant Jordi
 Autor: Xavier Sánchez Urpí
· 2n premi: Solucions per a la terra
 Autora: Marta Méndez i Justo

6è B
· 1r premi: La unió fa la força: salvem
 el planeta Terra
 Autor: Joan Milà i Vendrell
· 2n premi: Un futur no desitjat
 Autora: Anna Viñals i Albiol

6è C
· 1r premi: Reflexionem
 Autora: Marta Torelló i Roca
· 2n premi: Busquem la solució
 Autora: Anna Castellví i Fernández
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Sant Jordi 2008
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA
A més dels esmorzars a les classes, els alum-
nes d’aquesta secció juguen a l’amic invisible 
i s’intercanvien llibres i roses entre ells. Cada 
any el curs de 3r d’ESO s’encarrega de la ven-
da de roses per tal de recaptar diners per al 
viatge que faran a 4t.

1r i 2n d’ESO
En la recitació de poemes de l’acte literari hi 
van participar: Pol Fernández, Judit Rosell, 
Mar Tost, Regina Flix, Anna Llopart, Júlia 
Ayora, M. del Mar Piñol, Jordi Bellés i Laura 
Barriendos. En l’acompanyament musical hi 
havia Guillem Ayora (piano), Harumi Fuentes 
(violí), Núria Armengol (flauta travessera), 
Arnau Ayora (bateria), Àlex Pérez (guitarra), 
Òscar Garcés (guitarra), Oriol Garrobé (pia-
no), Jaume Garcia (guitarra), Teresa Romero 
(violí), Pau Barnadas (saxo) i Marc Fernández 
(piano). 

1r ESO
· Ampliació 1
 Guanyador: Diari per a gent com jo
 Autora: Laura Torné Esteve (1r ESO C)
 Finalista: Veintitrés
 Autora: Elena Pérez Torelló (1r ESO A)
 Finalista: Una història de futur en
 Pretèrit Perfet
 Autor: Marc Sànchez Violan (1r ESO A)
 Text guanyador en anglès: My diary
 Autora: Maria Rosell Rebulà (1r ESO B)
 Text finalista en anglès: Little monster
 Autora: Helena Urpí Figueras (1r ESO B)

· Ampliació 2
 Guanyador: Con simple amor

 Autora: Núria Armengol Urpí (1r ESO B)
 Finalista: Història d’un gos
 Autora: Helena Urpí Figueras (1r ESO B).
 Finalista: Amistat entre fronteres
 Autora: Ariadna Garcia Salvador (1r ESO B)

· Ampliació 3
 Finalista: La llegada de los patitos
 Autora: Judit Miró Riambau (1r ESO B)

· Bàsic
 Guanyador: Cada finestra un món
 Autor: Arnau Ayora Amat (1r ESO B)
 Finalista: La floristeria de la Maria
 Autor: Arnau Massana Tous (1r ESO C)

2n ESO
· Ampliació 1
 Guanyador: Fulles caduques
 Autora: Teresa Romero Ventura (2n ESO A)
 Finalista: Un roser per a no oblidar
 Autora: Marta Tres Julià (2n ESO A)

· Ampliació 2
 Guanyador: Un Sant Jordi ecològic
 Autora: Laura Barriendos Cordero (1r ESO C)
 Finalista: La carta final
 Autor: Jordi Bellés Rigol (1r ESO C)
 Finalista: Un Sant Jordi
 Autora: Marta Raventós Moreno (1r ESO C)
 Text guanyador en anglès: About Tom
 Autora: Teresa Romero Ventura (2n ESO A)
 Text finalista en anglès: A different Saint

 George legend
 Autor: Miquel Aragonès Marcús (2n ESO C)
· Ampliació 3
 Guanyador: El veritable significat de l’amor
 Autora: Cristina Roca Gómez (2n ESO A)
 Finalista: Agua
 Autor: Joan-Sushil Flores Cuberes 
  (2n ESO C)

· Bàsic
 Guanyador: St. Jordi
 Autor: David Sancho Papaseit (2n ESO C)

3r i 4t d’ESO
A l’inici del lliurament de premis dels textos 
guanyadors, es va fer una presentació en 
“Power-Point” sobre l’escut de Catalunya, 
preparat pels alumnes d’informàtica i dirigit 
per la professora Elena Álvarez. En David 
Navío, l’Adrià Segarra i l’Àlex Armengol van 
participar amb una actuació musical. A la tar-
da varen fer activitats esportives al pati de 
l’escola.
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3r ESO
· Ampliació 1
 Guanyador: Pels passadissos de la vida
 Autora: Carla Borràs Palau (3r A)
 Finalista: ¿Qué es el amor?
 Autora: Cristina Roca Torreño (3r A)
 Finalista: Caí en la enredadera
 Autora: Ainhoa Brantuas Conejo (3r A)
 Text guanyador en anglès: The lost love
 Autora: Sílvia Llopart (3r ESO A) 

· Ampliació 2
 Guanyador: Simplement, perfecto
 Autora: Judith Olivé Gutiérrez (3r C)
 Finalista: Un dotze d’abril
 Autora: Laia Ràfols de Pascual (3r C)
 Text guanyador en anglès: The best year
 of my life
 Autora: Clàudia Rincón Montané (3r ESO C)

· Ampliació 3
 Guanyador: Per una flota
 Autora: Marta González Torrent (3r C)
 Finalista: Amor desconegut
 Autor: Roc Gramona Simó (3r B)

· Bàsic
 Guanyador: Poema de Sant Jordi
 Autor: David Barea Mir (3r C)
 Finalista: Amor a primera vista
 Autor: Jaume Mañé Chaparro (3r B)

4t ESO
· Ampliació 1
 Guanyador: Viure per estimar
 Autora: Idoia Pinedo Painous (4t ESO A)
 Finalista: Ca l’avi i 207 anys al darrere
 Autor: Alexis Ferrer Vendrell (4t ESO A)
 Textos guanyadors en anglès: A strange  
 dream
 Autora: Idoia Pinedo Painous (3r ESO A)
 A very special weekend
 Autor: Jordi Mas Mestres (3r ESO C)

· Ampliació 2
 Guanyador: Todo
 Autor: Adrià Segarra Torné (4t ESO B)
 Finalista: Últimes paraules
 Autora: Anna Carbó i  Sardà (4t ESO C)
 Finalista: Sueño de un primer beso
 Autor: Marc Fernández Guerrero (4t ESO C)

· Ampliació 3
 Guanyador: Informe d’alta hospitalària
 Autor: David Navío Martín (4t ESO B)
 Finalista: Se llamaba Joe
 Autora: Clàudia Juste García (4t ESO B)
  
1r DE BATXILLERAT
Els nois i les noies d’aquesta secció, al matí 
varen anar a Barcelona i van poder passejar 
per les parades de llibres i flors de la Rambla. 
A la tarda van assistir a l’acte literari. 
Narració
1r premi: El diari d’en Vann
Autora: Meritxell Sánchez González (1r Bat. B)
El 2n i 3r premis van quedar deserts

Poesia
3r Premi: Te quiero
Autor: Ricard Sabaté Butí (1r Bat. A)
El 1r i 2n premis van quedar deserts

2n DE BATXILLERAT
Narració
1r premi: Al filo del recuerdo
Autora: Irene M. Carrasco Mössinger
 (2n Bat. C)
2n premi: Tot l’estiu a la boca
Autor: Biel Susanna Vilaot (2n Bat. A)
3r premi: Memòries
Autora: Judith Gil Tooze (2n Bat. B)
Accèssit: El porqué
Autora: Ingrid Alcázar i Cillán (2n Bat. B)
Accèssit: Madrid nos separó
Autor: Alexis Vegas Egea (2n Bat. C)

Poesia
2n premi:  Liars
Autor: Àlex Arrufat Caparrós (2n Bat. A)
El 1r i 3r premis van quedar deserts
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Els pet its de la casa
PILARÍN

VERMELLÍN
Aquest trimestre els 

nens i les nenes de P2 
van treballar el vermell. 

Per tal d’introduir  
aquest color, el dia 13 
de març els va visitar 

un personatge una mica 
especial LA PILARÍN 
VERMELLÍN amb qui 
van fer experiments 

amb aigua i altres 
materials. 

ELS MURALS DE PORTES OBERTES
Un dels temes que es treballava aquest any a Educació 
Infantil va ser Claude Monet i per portes obertes van 
exposar unes pintures elaborades per ells. Aquí veiem uns 
alumnes de P4 pintant.

P4 I P5 FAN UNA SORTIDA 
CULTURAL DE MÚSICA
La professora de música Montse 
Aranda va organitzar una sor-
tida per als alumnes de P4 i P5 
per tal que aquests conegues-
sin més coses sobre la música 
i aprenguessin a estimar-la i 
apreciar-la. Els nens i les nenes 
de P4 van estar a l’Auditori i els 
de P5 al Museu de la Música.

EL RENGLE
Cada any, les festes 

de Barris de Sant 
Sadurní comencen 

amb el rengle de 
l’Ajuntament. Tradi-
cionalment els nens 
i les nenes de totes 

les escoles del poble 
van en filera cap a 

la Casa de la Vila on 
els espera l’Alcalde, 
els regidors i altres 
representants dels 
cossos de seguretat per a 

    obsequiar-los amb un tall de coca i una paperina de confits.

JO TAMBÉ MENJO FRUITA
Des de la Diputació de Barcelona i la Federació Catalana

 d’Entitats contra el Càncer, les escoles de Catalunya 
reben informació i fan tallers sobre la importància del consum

de fruita. Els alumnes de P5 van poder aprendre 10 raons
importants per a menjar-ne i van elaborar uns treballs.

P3 A L’AQUARIUM
Els nens i les nenes de P3 van estar a l’Aquari-
um el dia 15 de maig i, a més de veure peixos 

de tot tipus van assistir a la funció titulada
«El viatge del peix Evaristo».

P5 A L’AQUALEÓN
El dia 12 de març els alumnes de P5 van 
anar d’excursió a visitar l’Aqualeón. Tor-
nant tots parlaven de l’animal que més els 
havia agradat.

EXCURSIÓ DE P4 AL ZOO
El dia 29 de maig els alumnes de P4 van 

anar a Barcelona i van passar el dia mirant i 
reconeixent els animals.

abril - maig - juny 2008
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El dia a dia: Treballs i activitats

ESCRIPTURA. 1r PRIMÀRIA
Els alumnes de 1r han après a es-
criure contes. Aquesta vegada han 
hagut d’inventar-se’n un a partir 
d’una imatge.

A 2n ESTUDIEM EL CICLE DE L’AIGUA
I EL CREIXEMENT DE LES PLANTES
Per a poder estudiar i viure l’aprenentatge no 
hi ha com fer experiments. Com han crescut 
aquelles llavors que vam plantar!

4t FA UNA SORTIDA A COSMOCAIXA
El planetari, el Bosc inundat, el «toca toca» són 

algunes de les zones del museu de la Ciència de les 
que els alumnes de 4t varen poder gaudir i estudiar.

MURALS DE PAÏSOS
DE LA UNIÓ EUROPEA
Aquest trimestre els 
alumnes de 5è de Primà-
ria han estat estudiant 
Europa i fent treballs en 
grup. Cadascun dels grups 
treballava un dels països de 
la Unió Europea.

DISSECCIÓ 
D’UN COR
Els nois i les 

noies de 5è van 
estudiar el cor 
a l’assignatura 

de Ciències 
naturals i van 

poder experi-
mentar amb un 

òrgan real. 

TALLER
D’EXPRESSIÓ 
ORAL A 5è
Per agafar pràctica 
en l’expressió oral 
no hi ha com fer 
bona propaganda 
d’invents i productes  
diversos. Els alum-
nes de 5è ja hi tenen 
la mà trencada.

SORTIDA A TARRAGONA 
Els nois i les noies de 6è de Primària van estar a 
Tarragona i van poder visitar les muralles romanes, 
l’amfiteatre, el coliseum, el circ i el museu. Va ser un 
viatge en el temps cap a l’antic Imperi, molt interessant.

3r ESO VISITA EL 
PORT COMERCIAL

A l’abril, els alumnes de 3r 
van anar al port comercial 

a veure algunes de les 
instal·lacions i el funcio-
nament d’aquest (sector 

secundari). La pluja va 
estar a punt d’impedir que 

el grup pogués anar amb 
vaixell per fer el recorre-
gut que mostra les zones 

del Port.
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SORTIDA A BARCELONA
Els alumnes de 2n de batxillerat que han 
cursat l’assignatura d’Història de l’Art, 
van anar a fer una ruta per diferents 
espais d’interès artístic de Barcelona. El 
passat 7 de maig, els alumnes van tenir 
l’oportunitat de veure in situ totes les 
obres d’art que s’inclouen en el temari 
de selectivitat d’aquest any i que es 
troben a Barcelona.

ELS CRÈDITS DE SÍNTESI D’ESO
Cada curs els alumnes d’ESO han de treballar en grup i elaborar un 
petit treball de recerca d’informació: El crèdit de síntesi. Per tal de 
confeccionar-lo disposen de tres dies lectius
i tot tipus de recursos. 

1r D’ESO A SANT 
QUINTÍ DE MEDIONA

A Sant Quintí s’hi poden 
practicar diverses activi-
tats d’aventura dirigides 
per monitors especialit-

zats. Els nois i les noies de
4t hi van estar el dia 

13 de juny.

SOCORRISME A
LA PISCINA MUNICIPAL
Dins l’assignatura d’educació física 
i amb la col·laboració de la piscina 
municipal, l’alumnat de 4t d’ESO va 
poder assistir a unes classes de primers 
auxilis, impartides pels monitors espe-
cialitzats de les pròpies instal·lacions.

LABORATORI D’IDIOMES
Un grup d’alumnes de 1r de batxillerat fent un listening al 
laboratori d’idiomes del col·legi
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Colònies 
P3 A CAMBRILS

Els dies 28, 29 i 30 de maig els alumnes de P3 d’Educació Infantil 
varen anar a la casa de colònies La Marinada de Cambrils, on van 

fer activitats relacionades amb el mar i els pirates. Cada alumne va 
poder obtenir un carnet de «Pirata valent».

1r DE PRIMÀRIA
DE COLÒNIES
A CALDERS
El primer cicle de primària 
va anar a la casa de colònies 
de Xaloc, a Calders, els dies 
9, 10 i 11 de juny i s’ho van 
passar d’allò més bé mentre 
aprenien sobre les races i les 
cultures de tot el món.
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2n D’ESO
DE COLÒNIES

A OLIOLA
Enguany els alumnes 

de 2n d’ESO han estat 
a Pons els dies 11, 12 i 

13 de juny, a la casa de 
colònies d’Oliola, on 

han pogut practicar di-
versos esports d’aven-
tura, com el ràfting, la 

bicicleta de muntanya i 
l’escalada.

3r I 4t DE 
COLÒNIES A 

L’OSONA
Els nenes i les 
nenes de 3r i 

4t de primària 
van anar estar 
de colònies els 
dies 4, 5 i 6 de 

juny a la casa de 
Mas Banyeres, a 

Centelles.

LES COLÒNIES
A PALAMÓS
DE 5è I 6è
DE PRIMÀRIA
El cicle superior 
de primària han fet 
una estada a la casa 
de colònies de Mas 
Gorgoll, de Palamós, 
els dies 4, 5, i 6 de 
juny. Aprofitant 
l’entorn natural 
(platja, port, llotja...) 
es feren activitats 
relacionades amb el 
paisatge del litoral i 
els animals marins.
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Les  orles  de Batxillerat
La nit del 13 de juny es va celebrar la festa de les orles per tal d’acomi-
adar la  9a promoció de 2n de Batxillerat.
L’acte s’inicià amb la projecció d’un CD elaborat pel Jordi Font (pro-
fessor d’informàtica) que es podia visualitzar a la pantalla gegant que 
hi havia instal·lada.
Alguns d’aquests nois i noies han estat al Col·legi Sant Josep des de 
P2 i per aquest motiu el professorat de totes les seccions de la casa hi 
estava representat. Ara tots aquests nois i noies comencen una etapa  
superior en els estudis i en les seves vides.
L’acte el va presidir el Director a qui acompanyaven els tutors de les 
classes: en Pedro Cardenal, la Isabel Arízcun i en Julià Poveda, i la mes-
tra de cerimònies va ser la Coor-
dinadora de Batxillerat Conxita 
Ridorsa. També hi havia presents 
en Pere Creixell (president de la 
Junta de Pares), la Roser Oliver 
(llicenciada en periodisme i ac-
tual periodista de TV3) i l’Antoni 
Ballabriga (llicenciat en ADE i 
MBA per ESADE. Actualment 
director de responsabilitat i re-
putació corporatives de BBVA). 
Aquests dos últims varen exer-
cir de padrins, la qual cosa fou 
una novetat.
La nit va ser molt emotiva.

Comiat de 4t d’ESO
Aquesta és la desena promoció que acaba l’etapa de la ESO. La di-
recció, les tutores (Mercè Pallarès, Helena Niubò i Anna Borja) i el 
professorat van acomiadar els 
nois i les noies de 4t el dia 14 de 
juny. L’acte va començar amb un 
audiovisual preparat per en Jordi 
Font titulat «Mar d’il·lusions... 
vaivé de records» que posterior-
ment cada alumne es va endur 
de record.
Va ser una nit memorable.

(Les imatges d’aquest acte seran publi-
cades en el proper número de la revista de setembre).

La graduació
d’Educació Infantil
Els alumnes de P5 han acabat una gran etapa. El seu pas per 
Educació Infantil marcarà part de la seva formació. Per tal de 
commemorar aquesta superació el dia 13 de juny, a les 6 de la 
tarda, el director de l’Escola Sr. Joan Amat; la Coordinadora, 
Montse Del Valle i les seves tutores, Teresa Amposta i Rosa M. 
Orensanz, i totes les professores de la secció, els van acomia-
dar amb una festa entranyable.

(Les imatges 
d’aquest 
acte seran 
publicades 
en el proper 
número de 
la revista de 
setembre).
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Teatre ext  raes colar
DATA PROFESSORES TÍTOL DE L’OBRA 

4 de juny, a les 20 h Meritxell Cuyàs Els músics de Bremen. Adaptació del conte dels germans Grimm

5 de juny, a les 20 h Marta Solé Els músics de Bremen. Adaptació del conte dels germans Grimm

10 de juny, a les 19.30 h Concepció Forns De la guerra a la pau de Lluís Montoliu

10 de juny, a les 20.30 h Núria Plazas Mans enlaire de Ramon Folch Camarasa

11 de juny, a les 19.30 h Yvonne Compte El que fa el vell de casa sempre està bé. Adaptació del conte de Hans Cristian Andersen

11 de juny, a les 20.30 h Núria Plazas Mans enlaire de Ramon Folch Camarasa

A més a més, l’obra de teatre Mans enlaire del grup de Núria Plazas va ser representada el dijous 12 de juny a la 
Biblioteca Municipal i el dimarts 17 al Casal d’Avis de Sant Sadurní.

14 de juny a les 6 Educació Infantil Actuacions del diversos cursos de la secció

17 de juny a les 8 Mònica Guilera Dansa

Les fotos d’aquestes activitats sortiran a la revista de setembre

ALTRES ACTUACIONS

abril - maig - juny 2008

Els músics de Bremen

Els músics de Bremen

Mans enlaire Mans enlaire

De la guerra a la pau

De la guerra a la pau De la guerra a la pau



Cantata
Els alumnes de 6è de Primària de totes les escoles de la Vila va-
ren unir-se per a fer una cantata titulada «Josep i la meravellosa 
túnica multicolor». Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de 
Sant Sadurní organitzava aquesta activitat de la que se’n van 
fer dues projeccions; una al matí per als nens i nenes de 4t i 
5è de Primària i un altre al vespre per als pares i altre públic 
en general.
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Xerr ades  sobre
sex ualitat a 4t d’ESO
El 22, 23 i 24 d’abril es van fer unes xerrades 
sobre sexualitat organitzades per l’Ajuntament 
de Sant Sadurní. Les xerrades comptaven amb el 
col·loqui entre alumnes i monitors. Hi va haver mol-
ta participació i a tothom va semblar una experiència molt positiva.

Els pares  poden informar-se
de les  reunions
a travé s de la web
Les famílies que vulguin informar-se sobre les reunions de pares que hi 
ha al col·legi poden visualitzar la documentació que els Pares delegats 
del Col·legi proporcionen. Només cal entrar a la Web, dins l’apartat de 
Vida escolar i a la secció de Pares delegats. Aquest curs encara s’hi pot 
accedir sense cap codi però a partir del curs vinent se’n proporcionarà 
un de comú per a tots els pares del centre.

El Carles  Maurel es  jubila
Aquest curs ha estat l’últim que el professor de plàstica i dibuix tècnic 
ha estat impartint classes al col·legi. Des del 1979 que el Carles és 
«l’artista de la casa» en tots els bons sentits de la paraula. Ha estat el 
professor de dibuix de molts alumnes i exalumnes al llarg de la seva 
carrera professional, és l’autor del disseny de les orles de l’antic COU i 
del Batxillerat, és el gran company de viatges de finals d’etapa... i segur 
que n’ha vistes de tots colors.
Des de la Revista Lligams i en nom de tots els integrants del col·legi 
MOLTA SORT EN AQUESTA ETAPA QUE ARA ENCETES!

Pere Valls s’emporta 
dues  copes  de tennis
L’alumne Pere Valls i Carafí, de 5è de Primària, 
que actualment juga amb l’equip de Tarragona, 
ha quedat campió de l’open social del Club Tennis 
Vilafranca i del Club Tennis Tarragona en la catego-
ria  aleví. Moltes felicitats!

Joel Garr ido: Campió
de salt d’equitació
El passat mes de març l’alumne Joel Garrido (2n d’ESO C) 
va guanyar el primer premi al campionat de salt d’equita-
ció «Trofeu Infanta Elena» que va tenir lloc a Madrid. Mol-
tes felicitats!

Vicenç Rigor i 
Giner, Campió 
de Karate de 
Catalunya
El dia 27 d’abril es celebra a Mollet 
del Vallès el Campionat Infantil de 
Karate i en Vicenç Rigol, alumne de 
6è de Primària, va obtenir la prime-
ra posició en la modalitat de Kumite 
(lluita) en la categoria infantil mascu-
lí-53 kg. Enhorabona!
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Coordinació: Jordi Font (Informàtica), Joan Cañís, Gemma Martín i Assumpta Varias (Redacció) i
 Àlex Esteve (Esports)

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.

Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97

Torneig l’Enxanet a
El cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny es 
va celebrar el tradicional torneig de l’enxane-
ta amb la participació del notre col·legi. Hi va 
haver gran expectació i afluència de públic.

Patinatge
El grup de patinadores del col·legi van demostrar la seva qualitat artística el passat dissabte 10 
de maig al pavelló de l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia. Les més petites van fer una magnífica 
exhibició i el grup de les grans van quedar en 3a posició dins el campionat. El 7 de juny es va fer 
la cloenda de final de curs del grup del col·legi.

Fes ta cloenda activitats ext  raes colars
Master Sports 
Les activitats esportives extraescolars fan la festa de cloenda el proper dissabte dia 21 
de juny, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Es faran diferents partits dels esports que 
han practicat durant aquest curs 2007-08.

Hoquei Patins
TROFEU BARCELONA
BENJAMÍ GRUP 4
Sant Ramon - Sant Josep 3-4
Sant Josep - Catalunya 2-3
Sant Josep Descansa
Sant Josep - Sant Ramon 6-1
Catalunya - Sant Josep No disponible
Sant Josep Descansa

COPA FEDERACIÓ
ALEVINS GRUP F
Sant Josep - Cerdanyola 2-7
Reus - Sant Josep 2-0
Sant Josep - Santa Perpètua 3-1
Cerdanyola - Sant Josep 7-2
Sant Josep - Reus  2-6
Santa Perpètua - Sant Josep No disponible

COPA FEDERACIÓ
INFANTILS GRUP A
Sant Josep - Sant Cugat 0-11
Sant Josep Descansa
Castellar - Sant Josep 4-2
Sant Cugat - Sant Josep 3-2
Sant Josep Descansa
Sant Josep - Castellar No disponible

COPA GENERALITAT
JUVENIL GRUP H
Sant Josep - Aplicat 11-6
Sant Josep - Masquefa 8-4
Montbui - Sant Josep 4-1
Aplicat - Sant Josep 7-3
Masquefa - Sant Josep 8-6
Sant Josep - Montbui 6-5

Futbol Sala
BENJAMÍ GRUP B COPA PRIMAVERA
Guardiola - Sant Josep 9-7
Sant Josep - Avinyonet 6-10
Sant Josep - Esquitx 12-4
Sant Quintí - Sant Josep 10-6
Vilobí - Sant Josep 7-9
Sant Josep - Mestre 12-4

ALEVÍ GRUP A
Ordal - Sant Josep 10-6
Sant Josep - Baltà Elies 10-6
Sant Josep - Esquitx 10-6
Guardiola - Sant Josep 11-5
Olivella - Sant Josep 4-12
Sant Josep - Olesa 8-8
Sant Elies - Sant Josep 9-7

Nota: Demanem disculpes per no publicar 
més resultats, ja que a dia d’avui no disposem 
de més informació.

Torneig Cava-Stick 
En el torneig cava-stick també hi van 
participar diferents equips del col·legi 
Sant Josep, i el grup de noies de pati-
natge també va fer la seva actuació.

Torneig col·legi Sant Josep
El cap de setmana del 7 i 8 de juny es va disputar el Torneig d’Hoquei base del Col·legi Sant 
Josep. Hi participaren totes les categories del centre contra diferents equips de la comarca. Va 
ser tot un èxit.
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