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La fi ra de Nadal

Editorial
Ja des de l’antiguitat, la música és un art al qual se li han atribuït
diferents i variades funcions: comunicar, evocar sentiments i
emocions, entretenir, educar... Però sobretot la música és una
de les màximes expressions culturals en les diferents societats.
De fet, no se n’ha trobat cap, per més primitiva que sigui, que
no presenti algun tipus de manifestació musical.
Des del punt de vista educatiu, la música contribueix al bon
desenvolupament emocional i personal dels nostres fills. En la
infantesa, les cançons ajuden a crear vincles afectius que afavoreixen les seves relacions personals. A més a més, durant
l’etapa d’alfabetització la música estimula els sentits dels nens
i nenes, ja que en les cançons infantils hi apareixen síl·labes
ritmades i repetitives que normalment s’acompanyen de gesticulacions i tot plegat afavoreix la seva expressió corporal i
dictiva, alhora que enriqueix el seu vocabulari.

Ja ve essent una tradició que per a celebrar el Nadal conjuntament
amb els pares en el col·legi es faci una Fira. A Educació Infantil i amb
el tema de “el 25 de desembre” es va ornamentar l’entrada i el collegi petit amb escenes de la nadala típica catalana. Les classes de Primària i 1r d’ESO hi participaren venent els seus productes (elaborats
a les classes) i destinant els guanys a Càritas. Els alumnes de 2n van
recollir productes d’alimentació per al barri del Raval de Barcelona.
(més informació a la pàgina 14).

Enguany la recaptació
ha estat de 2.907,51€.
Gràcies a tothom per la
seva col·laboració.

A part de tot això, el fet de cantar en grup potencia les relacions socials, ja que un altre dels objectius d’aquesta activitat
és treballar en grup, i per tant aquesta habilitat es desenvolupa
al màxim.
La música també reforça la memòria, ja que algunes estructures lingüístiques es fixen més fàcilment quan van acompanyades de música.
Tocar un instrument musical potencia que l’alumne desenvolupi una bona coordinació motriu i un bon hàbit d’autocontrol. A
més, el fet de ser capaç d’interpretar una peça o obra musical
també vigoritza la capacitat de concentració, ja que aquesta
és necessària per poder-la tocar de principi a fi.
Pel que fa a l’audició, la música és un important estimulador
de l’oïda de l’infant, fent que aquest sigui capaç de discriminar
més fàcilment els sons. Això també l’ajudarà en un futur per a
la correcta dicció en la pronúncia.
En definitiva, la música contribueix al desenvolupament integral de la persona i facilita l’aprenentatge d’altres matèries.
Malgrat això, en el nostre país no es dóna gaire importància al
PODER FORMADOR que la música té. Un exemple clar és
el poc nombre d’hores que té aquesta assignatura a primària,
com també ho és la retallada que ha sofert aquesta matèria a
l’ESO.
És una llàstima que no tothom sàpiga valorar i apreciar millor
la música.
Montse Aranda i Meritxell Cuyàs
Departament de música
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3r ESO C
Aida Sabaté Àlvarez
Oriol Salvadó Soler

Alumnes delegats
del curs 2008/09

4t ESO A
Ariadna López Salasio
Jordi Torelló Roca

1r ESO A
Arnau Rosell Canet
Marta Torelló Roca

4t ESO B
Àlex Amat Manzanares
Ariadna Pons Gallart

1r ESO B
Helena Andreu Gràcia
Oriol Quintana Carbó

4t ESO C
Marta Gonzàlez Torrents
Martí Torrellardona Raventós

1r ESO C
Sergi Aragonès Ferreres
Francesc Torné Cremades

1r BATX A
Marta Viñals Albiol
Daniel Duran Mascorda

2n ESO A
Dani Rojano Naranjo
Pol Fernández Forns

1r BATX B
Anna Nin Llucià
Àlex Juzgado Pérez

2n ESO B
Jesús Solà Torres
Marta Ribas Mitjans

1r BATX C
Maria Guimerà Ballester
Patricia Rosas García

2n ESO C
Gerard Guimerà Ballesta
Jaume Garcia Lujan

2n BATX A
Ruben Pedragosa Castelo
Gabriel Bacerra Gottileb

3r ESO A
Anna Tejedor Sánchez
Antonio Navarro Quinto

2n BATX B
Laura Peña Miguel
Ramon Gràcia Leal

3r ESO B
Júlia Ayora Sorli
M. del Mar Piñol Lujan

2n BATX C
Josep Esteve Esteva
Josep Caballé Colomer

Pares delegats de cursos 2008 - 2009
EDUCACIÓ INFANTIL

ESO - BATXILLERAT

CARGOLS - A:
CARGOLS - B:
BAMBIS - A:
BAMBIS - B:
ESQUIROLS - A :
ESQUIROLS - B :

1r ESO-A:
1r ESO-B:
1r ESO-C:
2n ESO-A:
2n ESO-B:
2n ESO-C:
3r ESO-A:
3r ESO-B:
3r ESO-C:

ELEFANTS - A :
ELEFANTS - B :

VILOMARA - MONFORT *
MONTSERRAT - VILAR *
ABAD - JUVÉ
GRIFFIN - MAYOR
VIDIELLA - PLAZAS
ABAD - COSTA /
OLIVERA - DE LAS HERAS
SARDÀ - BATET
VARIAS - CARDONA

PRIMÀRIA
1r - A:
1r - B:
1r - C:
2n - A:
2n - B:
2n - C:
3r - A:
3r - B:
3r - C:
4t - A:
4t - B:
4t - C:
5è - A:
5è - B:
5è - C:
6è - A:
6è - B:
6è - C:

AYORA - SORLI *
SEBASTIÀ - MORÓN *
ALMIRALL - CANALS *
CERCÓS - VILALLONGA
CALVO - NOVALBOS
GÓMEZ - SIBILL
GUASCH - ROVIRA
GARCÍA - TORRES *
DURAN - DEL ROSAL *
NAVARRO - GUIMERÀ
MÉNDEZ - CAÑADA
CONESA - JASANADA *
GAVALDÀ - VILOMARA *
LÁZARO - GARCÍA *
VILALTA - MILÀ *
GUASCH - GIL
SANTACATALINA - FERRER
DAGÀ - CORBELLA

* : Elegits el Curs 2008 - 2009
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MESTRE - GUEVARA *
FERNÁNDEZ - PÉREZ *
VIÑALS - ALBIOL *
ALMIRALL - ROMEU *
TOMÀS DE LA ORDEN
CORTIADA - QUINTANA
LLOPART - VENTURA
OLIVER - SIVILL
BELDA - MARTÍN *

Fem panellets
A 1r i 2n de Primària van elaborar-se els seus
panellets. Ajudats de les professores corresponents i de pares i mares d’alguns dels alumnes, van estar fent panellets de formes i gustos
diversos. Un cop cuits i ben presentats feien
venir ganes de menjar-se’ls. Quin goig!

4t ESO-A:
4t ESO-B:
4t ESO-C:
1r BAT-A:
1r BAT-B:
1r BAT-C:
2n BAT-A:
2n BAT-B:
2n BAT-C:

CARDÚS - PARERA
JUANOLA PLADELASALA *
TORRELLARDONA - RAVENTÓS
VIÑALS - ALBIOL *
CARBÓ - SARDÀ
SANS - RAVENTÓS *
CARDÚS - LLOPART
DURAN - VALLVERDÚ *
SOLER - ISART
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La Castanyada
A Educació Infantil
El divendres 31 d’octubre es va
celebrar la Castanyada.
Al voltant de 2/4 de 4 de la tarda,
la Castanyera va arribar a Educació Infantil, cansada de venir
caminant des de la muntanya
però molt il·lusionada. Portava
castanyes calentones per a tothom i els infants la van premiar
amb una llarga llista de cançons.
Al Cicle Inicial de Primària
A la secció de Primària també hi va anar la castanyera a la tarda. Primer va estar a les classes de 2n per tal de distribuir-los llibres de lectura i després va anar al pati on l’esperaven els nens i les nenes de 1r i
2n i els repartí les castanyes que tots esperaven.

Al Cicle Mitjà
Els alumnes de 3r i 4t de Primària havien de fer una gimcana el mateix
dia 31 però van haver-la de suspendre per culpa del mal temps i la
realitzaren una setmana després. Igualment s’ho van passar d’allò més
bé.
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La Castanyada
Al Cicle Superior de Primària
5è i 6è de Primària van celebrar la Castanyada amb un bon berenar de
tardor. Tots els alumnes s’agruparen per organitzar-se el berenar i la
seva presentació per a poder guanyar el concurs.

Sortides Culturals
A EDUCACIÓ INFANTIL
El dimecres 1 d’octubre els alumnes de P4 va anar d’excursió a Can
Julià, una Masia situada als voltants de Sant Esteve Sesrovires.
Allà van fer una visita a la vinya per trobar pàmpols, gotims... i van fer
un taller de most trepitjant ells mateixos el raïm.
També se’ls va explicar com funcionaven antigament les premses d’oli
i vi.
Finalment van decorar una ampolla amb els seus dibuixos i van poder
emportar-se-la plena de most cap a casa.
Els elefants van anar d’excursió al POBLE ESPANYOL el dia 5 de novembre. Allà van fer una breu visita turística i després van ajudar a la
Cleta i al professor Draculorum a trobar El drac de set caps que surt
sempre per la festa major del poble i s’havia perdut. És per això que
vam haver de trobar set pistes, una per cada cap del drac.
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1 de PRIMÀRIA
1r
Els alumnes de primer de primària
E
vvan visitar el museu de la xocolata
de Barcelona el dia 4 de desembre.
d
D
Després de fer la visita al museu es
vvaren acostar a la plaça de la catedral a veure la tradicional fira de
d
SSanta Llúcia.

2n de PRIMÀRIA
El dia 1 de desembre al Montseny on van poder observar el paisatge de muntanya, veure
diferents tipus d’arbres i conèixer la diferència entre fulla caduca i fulla perenne.

3
À
3r de PRIMÀRIA
El passat 21 d’octubre els nens i les nenes de tercer varen anar a
E
M
Montserrat. Des de Monistrol van agafar el cremallera i, una vegada
vvan ser a dalt, van pujar al funicular de Sant Joan, van fer un itinerari
d
de natura pel Parc natural i finalment, van acabar l’excursió amb una
vvisita a la basílica.

4tt de PRIMÀRIA
Els alumnes
El
l
d
de 4
4t van anar ell passat 18 de novembre a Barcelona al
sa
Cosmocaixa, el Museu de la CiènCo
cia, on van poder visitar diferents
cia
espais com són la sostenibilitat
es
d’un bosc, la sala de la matèria, el
d’u
mur geològic i el planetari.
m

6è de PRIMÀRIA
Els alumnes de sisè van anar el dia
5 d
de desembre a la ciutat de Tarragona on varen poder visitar tot el
rag
lleg
llegat romà d’aquesta ciutat, principalment les muralles, el pretori, el
palm
circ i l’amfiteatre.

Els alumnes de 5è de Primària teEl
nien una visita programada al Cim
de les Àligues que no es va poder
dur a terme per culpa de la pluja.
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Sortides Culturals
1r d’ESO
Aquest
q
trimestre els alumnes de primer varen
realitzar una sortida cultural relacionada amb
rea
la m
matèria de ciències naturals. El dia 19 de novembre varen anar fins al Montseny i van fer
vem
un itinerari guiat on se’ls va explicar les diferents varietats de vegetació que hi ha segons
ren
l’alçada.
l’alç

2n d’ESO
El dijous dia 13
3 de novembre
novembre, els alumnes de segon de secundària van
anar a Montblanc. En aquesta ciutat medieval van seguir un itinerari
guiat sobre l’edat mitjana. En acabar, van veure un audiovisual sobre la
llegenda de Sant Jordi.

3rr d’ESO
d
d’E
’ESO
’E
SO
La sortida cultural d’aquest primer trimestre dels alumnes de tercer
ha estat al Port Comercial de Barcelona. En una primera part varen
conèixer la història del Port Vell, l’activitat que s’hi desenvolupa diàriament i el projecte que hi ha pel futur, i en una segona part els alumnes
van poder passejar pel Port a bord d’un llagut menorquí per a veure in
situ tots els llocs que se’ls havien explicat prèviament.

1rr BATXILLERAT
1
B
BAT
ATXILLERAT
El passat dia 9 d’octubre els alumnes
E
es de primer de batxillerat van anar
a Terrassa al museu de la Ciència i de la Tècnica i, a la tarda, van anar al
tteatre Poliorama de Barcelona a veure “Com pot ser que t’estimi tant”
d
de la companyia “T de teatre”.

4t d’ESO
Aquest trimestre els alumnes
lumnes de 4t van poder conèixer de manera
vivencial el sistema judicial, ja que varen anar el passat 2 de desembre al Palau de Justícia de Barcelona a fer una visita guiada per les
instal·lacions i assistir a dos judicis. En acabar, varen anar al Parc de
la Ciutadella on van fer una activitat d’identificació de monuments i
edificis.
6

2n DE BATXILLERAT
Els alumnes de 2n de batxillerat van
n anar el dia 5 de desembre a Tarragona a visitar tot el llegat romà d’aquesta ciutat.
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Moren dos exalumnes
d’a ccident
El passat dia 29 de desembre van perdre la vida els
joves de 20 anys, Iria Contreras Domínguez i Sergi Robles Luque, ambdós exalumnes del nostre centre. Dos
dies després es celebraren els seus funerals i l’església
estava plena de joves que es van voler acomiadar dels
seus amics, llegint un escrit molt emotiu.
Des de la Revista Lligams i en nom de tota la comunitat
educativa, voldríem donar el més sentit condol als seus
familiars.
Els tindrem sempre en la nostra memòria.

El professor Josep M. Campañá
es jubila
El passat dia 9 de desembre va ser l’aniversari del professor Josep M. Campañá.
Dels seus 65 anys, n’ha passat al col·legi 25 fent de professor i 20 d’aquests
també ha estat exercint de coordinador.
El seu bon caràcter i la seva constant disposició han fet que sigui molt estimat
entre el professorat i l’alumnat.
El dia 8, ell i la seva esposa es van acomiadar amb un excel·lent berenar i tots
els companys de l’escola (direcció, professorat i administració) el van obsequiar
amb regals i records.

Xerrada per als pares
d’educació infantil
El dia 4 de desembre (dijous) a 2/4 de 7 de la tarda es va realitzar una xerrada formativa que va tenir lloc a la Sala d’Actes
del col·legi. Aquesta xerrada anava destinada a les famílies de
la mainada de P2 i P3 d’educació infantil, amb el tema:

La Marató de TV3

Com cada any un equip de TV3 es va acostar al col·legi per fer
una xerrada sobre el tema de la Marató. El públic assistent van
ser els alumnes de 3r i 4t d’ESO i els de Batxillerat.
El tema d’aquest any tractava sobre les malalties mentals com
l’esquizofrènia, el TDAH i la depressió.

PRIMERES MALALTIES
EN LES NENES I ELS NENS
DE DOS I TRES ANYS
A càrrec de la Dra. Lourdes Eroles
(Metgessa del CAP de Sant Sadurní d’Anoia)
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El dia a dia: Treballs

P3
El 2 d’octubre els “Bambis” de P3 van celebrar l’arribada de la tardor
fent un esmorzar amb els fruits de tardor (magranes, codonys, castanyes, pinyons...).

P5
5
Sortida
ortida a la vinya.

CICLE
CL
LE INICIAL
INIC
IN
ICIA
IC
IAL
IA
L
A le
lles
es cartelle
cartelleres
eres de
d C
Cicle
iclle
ic
le Inicial llueixen algu
al
alguns
lguuns d
dels
eells se
seus
eus
us ttreballs.
reba
re
b a ll s
bal
Aquest trimestre han estat estudiant les parts del cos humà.
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P4
Que
Qu
ue d
di
divertit
iver
vertit
r titt ééss ex
eexperimentar!!
xp
peerimeentaar
ar!!! E
Els
ls nnen
nens
enss i le
en
les
es ne
nene
nenes
nes dee P
nes
P4
4 vvan
an ap
aaprendre
rendre
a fer bombolles.

1rr de PRIMÀRIA
PRIMÀ
ÀRIA
Els alumnes de 1r de Primària van anar a peu a visitar les caves
Freixenet.

2n de PRIMÀRIA
A
A principis de trimestre
meest
s re
re eels
ls nnens
enss i le
en
les
es ne
nenes
ene
n s de ssegon
egon
eg
onn vvan
an vvisitar
issittarr lles
es
es
caves Codorniu.
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i activitats diverses

E llaa co
En
cont
n ra
nt
rapo
p rt
po
rtad
ad
da d
ells qua
u de
ua
derrnns
ns que els alumnes fan a l’es
essti
tiu, aaquest
tiu,
ques
qu
estt
es
contraportada
dels
quaderns
l’estiu,
any l’editorial ... va proposar un joc. Dels participants que enviaven el
resultat satisfactori, l’alumna Natàlia en va ser la guanyadora i se li va
lliurar una bicicleta.

5è
è de
e PRIMÀRIA
PRIM
PR
IMÀ
IM
ÀRIA
ÀRIA
Heu barrejat mai vinagre i bicarbonat? Dins l’assignatura de Naturals
els alumnes de 5è van aconseguir inflar globus.

6è d
de
e PR
PRIM
PRIMÀRIA
IMÀ
IM
ÀRIA
ÀRIA
ÀR
L’expressió
xpressi
s ó oral
oral
a ééss m
molt
olt impor
important.
r ta
t nt
A classe de català els alumnes de 6è van fer tallers sobre llegendes.
CONCURS DE FOTOGRAFIA DE 1r d’ESO
Els nois i les noies de 1r d’ESO van concursar amb les fotografies de la natura fetes durant la sortida al Montseny.
Aquí tenim les imatges guanyadores de cada classe.

G
Ge
Gerard
rard
ra
d Galimany
Gal
ali anyy - 1r E
alim
ESO
SO
OC

M
Mart
Ma
Marta
rta
ta To
T
Torelló
oreelllló
ó - 1r ESO
ESO
OA

Pau
Pau Hurtado
Hurt
Hu
rtad
ado
o - 1rr E
ESO
SO B
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Concurs literari de Nadal
PRIMÀRIA
Els alumnes de primària van celebrar el Nadal a l’escola amb el tradicional esmorzar a
les classes, després varen anar a la sala d’actes on es van lliurar els premis del concurs
literari.
A la tarda es van donar els regals dels amics
invisibles i es van intercanviar poemes.
Els guanyadors varen ser:

3r C
• 1r premi: “El nen que es portava bé”
Autors: Judit Pedrola Plaza, Joana Pintado
Magrané, Òscar Romera Rodríguez i Adrià
Rosich Garcia.
• 2n premi: “L’estrella d’Orient”
Autors: Maria Duran del Rosal, Gerard
Fuster Tomàs, Marc Garcia Lujan i David
Duarte Cruz.

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

4t A
• 1r premi: “Un Nadal sense màgia”
Autors: Alexandre Cortés Da Silva, Adriana Canut González i Marta Granato Navarro.
• 2n premi: “En busca del tió”
Autors: Marina Oller Munné, Pere Ventura Juvé i Pol Via Fernández.

5è B
• 1r premi: “La nostra alegria”
Autores: Magda Escorsa Parera i Carmen
Espejo Fernández.
• Guanyadores del concurs de postals nadalenques: Helena Simón Herrando i Ruth
Mullor Bermejo.

4t B
• 1r premi: “El somni d’en Sergi”
Autors: Carles Salvador Albiac, Adrián Curado Cruz, Gina Fernández Forns i Anna
Rifé Mata.
• 2n premi: “El Nadal”
Autors: Pol Garcia Cano, Antonio Franco
Tena i Núria Roca Varias.

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
3r A
• 1r premi: “La Maria i en Josep descobreixen
el Nadal”
Autors: Pau Rodríguez Mesas, Aida Papiol
Bermejo, Júlia Cuscó Melero i Eloi Gabern
Llopart.
• 2n premi: “Els reis d’Orient”
Autors: Joan Fernando Miró, Albert Baito
Pañé, Marçal Sendrós Caso i Jorge Martín
Guerra.
3r B
• 1r premi: “Un Nadal al país de la fantasia”
Autors: Marina del Valle Tomàs, Marina
Cano Gómez, Júlia Caparrós Devesa i
Diego Carballido Valle.
• 2n premi: “Els reis d’Orient”
Autors: Victòria Vidal Gutiérrez, Anna
Verge Gramisel, Guillem Ibáñez Olivella i
Anna Torrens Punsola.
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4t C
• 1r premi: “El pessebre generós”
Autors: Oriol Romagosa Flores, Gisela
Ruiz Polonio i Javier Méndez Cañada.
• 2n premi: “L’amistat”
Autors: Tomàs Teruel Fernández, Guillem
Tost Papió i David Suriol Ventosa.

5è A
• 1r premi: “El joc de Nadal”
Autores: Ana Felipe Sáez i Sònia Lobato
Albiol.
• Guanyadors del concurs de postals nadalenques: Xavier Fernández Pardos i Mariona Lara Miralles.

5è C
• 1r premi: “El tió”
Autores: Mercè Casas Pujol i Laura París
Gómez.
• Guanyadors del concurs de postals nadalenques: Gerard Pous Argemi i Begoña
Lafuente Arjona.
6è A
• 1r premi: “Les festes de Nadal de la Júlia i la
Berta”
Autora: Clara Guasch Gil.
• 2n premi: “Una família nova”
Autor: Joan Maeztu Ortoll.
• Guanyadores del concurs de postals nadalenques: Mariona Roca Cabezas i Núria
Rosell Rebulà.
6è B
• 1r premi: “Sant nas”
Autora: Mireia Mauricio Ribes.
• 2n premi: “Una banda i l’altra”
Autor: Gerard Roca Ronda.
• Guanyadors del concurs de postals nadalenques: Júlia Serrano Bosch i Víctor Morgadas Castilla.
6è C
• 1r premi: “Un regal imprevist”
Autora: Anna Rosell Rosell.
• 2n premi: “L’amistat és el més important”
Autora: Laia Escala López.
• Guanyadores del concurs de postals nadalenques: Ariadna Lou Rivero i Blanca Bargalló Granero.
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Concurs literari de nadal
ESO
PRIMER I SEGON D’ESO
Els alumnes de primer i segon de secundària
varen celebrar el Nadal fent un esmorzar al
col·legi, en acabar es van donar els regals i
les targetes de felicitació de l’amic invisible.
Després del pati varen anar a la sala d’actes
on es van lliurar els premis i diplomes als guanyadors. A última hora del matí van pujar a
les classes a jugar a jocs de taula. Finalment,
per la tarda, van anar al camp de la Triola de
Sant Sadurní i van fer diferents activitats esportives.

PRIMER I SEGON D’ESO
Enguany hi ha hagut canvis en la festa de
Nadal de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat. Durant
tot el dia es varen fer activitats esportives
(veure pàgina 14) i pel que fa al concurs literari, aquest any va ser modificat. Per tal de
potenciar les noves tecnologies, s’ha iniciat
un concurs d’expressió creativa artística i/o
literària. Tot el recull de treballs es va projectar durant l’acte nadalenc i també es van fer
públics els treballs premiats.
Els guanyadors varen ser:

PRIMER D’ESO
G1
• Guanyador/a: “Els detalls petits són importants per viure una vida feliç”
Autor/a: Joan Milà i Vendrell.
• Finalista: “Un juego de Navidad”
Autor/a: Helena Andreu Gràcia.
G2
• Guanyador/a: “Reflexió de Nadal”
Autor/a: Oriol Quintana i Carbó.
• Finalista: “Salvant Etió”
Autor/a: Pau Hurtado Niubò.
G3
• Guanyador/a: “La carta blanca”
Autor/a: Lídia Pinyol Rovira.
G4
• Guanyador/a: “Nit freda a París”
Autor/a: Anna Ibars Méndez.
Guanyadors del concurs de dibuixos
de Nadal “Un Nadal sense excessos”:
• 1r A: Judith Sàbat i Llaquet.
• 1r B: Eva Domínguez i Alejandro.
• 1r C: Nil Soler i Mas.

TERCER D’ESO
SEGON D’ESO
G1
• Guanyador/a: “Dels ulls... al paper”
Autor/a:Laura Torné Esteve.
• Finalista: “La caiguda final”
Autor/a: Gisela Dagà Giménez.
G2
• Guanyador/a: “En tan sols una mirada”
Autor/a: Núria Armengol Urpí.
• Finalista: “Siempre permanecerás vivo en mí”
Autor/a: Ariadna Garcia Salvador.

MODALITAT LITERÀRIA:
• Guanyadores: Màriam Anaboussi de Santiago (3r ESO C), Lorena Belda Martínez
(3r ESO C) i Nerea Oliveda Alonso (3r
ESO B)
• Autor/a:Pau Barnadas Pérez (3r ESO B)
MODALITAT ARTÍSTICA:
• Guanyadores: Júlia Ayora i Sorli (3r ESO
B), Anna Llopart Ventura (3r ESO A),
M. Elena Ventura Bruna (3r ESO A)

G3
• Guanyador/a: Un Nadal una mica estrany”
Autor/a: Mar Tost Papió.
• Finalista: “El dia de Nadal” i “La señora
generosa”
Autor/a: Judit Miró Riambau.
G4
• Guanyador/a: “El ninot de neu”
Autor/a: Víctor Díez Carbó.
• Finalista: “El nen i l’amic Elfo”
Autor/a: Javi Naranjo Romo.
Guanyadors del concurs de dibuixos
de Nadal “Un Nadal sense excessos”:
• 2n A: Esther Viñas i Esmel, Judith Rosell i
Rosell i Ester Cardús i Llopart.
• 2n B: Nil Lobato i Albiol, Helena Urpí i Figueras i Maria Rosell i Rebulà.
• 2n C: Laura Ros i Freixedes.

QUART D’ESO
MODALITAT LITERÀRIA:
• Guanyadores: Carla Borràs Palau (4t ESO
A), Ainhoa Brantuas Conejo (4t ESO A),
Carme Vidal Gutiérrez (4t ESO A)
• Finalista: Clàudia Rincón Montané
(4t ESO C)
MODALITAT ARTÍSTICA:
• Ester Mateu Martínez (4t ESO B), Alejandro Rosas Garcia (4t ESO A), Jordi Torelló
Roca (4t ESO A)
• Finalistes: Pau Garriga Rosselló (4t ESO A),
David Hurtado Niubò (4t ESO B), Clàudia
Rincón Montané (4t ESO C)
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Els alumnes que varen recitar poesia en l’acte literari varen ser Pere Canals, Adrià Català i Albert Solé (1r ESO A), Mireia Carrasco,
Abril Sánchez i Georgina Pérez (1r ESO C),
Thaïs Montón, Gisela Dagà, Judit Miró, Xavier Carrión i Albert Martínez (2n ESO A)
Adrià Torreño, Marta Ribes, Òscar Garcés i
Arnau Ayora (2n ESO B).

Els alumnes que varen tocar instruments musicals varen ser:
Guitarra:
Cristian Sayavera (1r ESO B), Xavier Sánchez (1r ESO B).
Guitarra elèctrica:
Oriol Font (1r ESO A), Manel Llorca (1r ESO B)
i Ignacio Caballero (1r ESO B).
Piano:
Carla Busquets (1r ESO B), Guillem Ayora (2n ESO A).
Flauta travessera:
Gemma Olivé (1r ESO C), Núria Armengol (2n ESO B).
Violoncel:
Arnau Rosell (1r ESO A).
Violí:
Sergi Aragonès (1r ESO C).

Cal dir que tots els poemes recitats en aquest acte van ser creats per en Ton Mir i Suriol i, en honor seu, la seva néta Carla Mir i l’alumna Elena
Pérez varen recitar-ne un altre en la cloenda.

BATXILLERAT
• 1r premi: “Black and white”
Autores: Laia Esmel Jou i Marina Hernández López (1r batx A).
• 2n premi: “Vanilla cookies”
Autores: Maria Guimerà Ballesta i Sara
Pino Higueras (1r batx. C).
• 3r premi: “Silencis d’amor”
Autora: Idoia Pinedo Painous (1r batx A).
• 4t premi: “Senyor/a X”
Autora: Núria Reina Antolín (1r batx C).
• 2n accèssit: “Amerika”
Autores: Kelly Shepherd Moreno (1r batx
B) i Jéssica Corrales Nebot (1r batx A).
• 3r accèssit: “Tinta xina”
Autors: Marta Viñals Albiol i Ricard Pintado Almirall (1r batx A).

Tot preparant el Nadal
La Quitxalla són la il·lusió de les festes nadalenques i les activitats que se’ls preparen fan somriure per un cantó (veient com de bé s’ho passen) i fan emocionar per un altre (potser perquè
recordem la nostra infantesa).
El cagatió, el patge que recull cartes plenes de dibuixos i desigs, les representacions dels pastorets... formen part de les tradicions de sempre i també del nostre col·legi.

Les professores d’Educació Infantil representant
una versió dels Pastorets.
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El patge Percifal i els seus ajudants.

Els nens i les nenes de 1r i 2n fent cagar el tió.

octubre - novembre - desembre 2008

La nostra fi ra
El dia 13 de desembre vam celebrar
el Nadal al col·legi.
A Educació Infantil els alumnes havien treballat la cançó del 25 de desembre i, a més d’obsequiar als pares amb un CD on hi havia gravada
la música d’aquesta cançó cantada
pels infants i més música nadalenca, van decorar el vestíbul i part de
l’interior amb diferents escenes de
la cançó.

A les 6 de la tarda el col·legi obria les portes a tots els familiars
i visitants que volguessin venir a veure els estands que tenien
cadascuna de les classes. En ells s’hi venien productes com tions,
postals, espelmes, i tota mena d’objectes de decoració nadalenca. Els alumnes de 1r d’ESO tenien una parada amb coques, magdalenes i altres menges a més de moscat. La totalitat de la recaptació de les vendes estava destinada a Càritas de Sant Sadurní.
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da que els alumnes de 2n d’ESO havien muntat per tal de recollir aliments
per al Barri del Raval de Barcelona.
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Activitats esportives
ext raescolars 2008-09

Futbol Sala

Aquest curs es continuen duent a terme les activitats esportives extraescolars organitzades
per l’empresa MASTER SPORTS. Aquestes activitats van adreçades a nens i nenes des de 1r
de primària fins a 2n d’ESO.
Algunes de les activitats que es portaran a terme són: futbolet, multiesport, minitennis, futbol
sala, etc.
Els equips que es federin jugaran els dissabtes al matí a la competició dels JESPE.

FUTBOL SALA INFANTIL
Sant Josep - Dolors Mallafré
Bona Aventura - Sant Josep
Sant Josep - Vilafranca

0-4
4-1
1-7

Hoquei Patins
PREBENJAMÍ
GRUP F
Sant Josep-Montbui
Sitges-Sant Josep
Sant Josep-Sant Just
Sant Cugat-Sant Josep
Sant Josep
Corbera-Sant Josep
Noia-Sant Josep
Sant Josep-Sant Ramon
Sferic-Sant Josep
Sant Josep-Vilanova

3-0
2-2
2-2
1-3
descansa
1-3
2-1
2-2
1-3
3-0

BENJAMÍ
GRUP F
Sant Josep-Montbui
Sitges-Sant Josep
Sant Josep-Sant Just
Vilanova-Sant Josep
Sant Josep-Martinenc
Corbera-Sant Josep
Noia-Sant Josep
Sant Josep-Sant Ramon
Sferic-Sant Josep
Sant Josep-Sant Cugat

PREBENJAMÍ
GRUP G
Sant Josep-Vilafranca
Piera-Sant Josep
Sant Josep-Olesa m.
Sant Cugat-Sant Josep
Sant Josep-Martorell
Capellades-Sant Josep
Noia-Sant Josep
Sant Josep
Masquefa-Sant Josep
Sant Josep-Vilanova

0-3
2-1
3-1
0-3
3-0
0-3
1-2
descansa
3-0
0-3

BENJAMÍ
GRUP G
Sant Josep
Cornellà-Sant Josep
Sant Josep-Olesa M.
Laietà-Sant Josep
Sant Josep-Martorell
Capellades-Sant Josep
Sant Just-Sant Josep
Sant Josep-Sant Ramon
Sant Josep
Sant Josep-Vilanova

INFANTIL
GRUP H
Sant Just-Sant Josep
Sant Josep-Reus Deportiu
Reus Ploms-Sant Josep
Igualada-Sant Josep
Sant Josep
Sant Josep-Sant Just
Reus Deportiu-Sant Josep
Sant Josep-Reus Ploms
Sant Josep-Igualada
Sant Josep

0-3
1-9
3-2
21-0
descansa
6-3
7-1
5-5
5-9
descansa

INFANTIL
GRUP J
Sant Josep-Setmenat
Sant Josep
Sant Josep-Montbui
Sant Josep-Sitges
Juneda-Sant Josep
Setmenat-Sant Josep
Sant Josep
Montbui-Sant Josep
Sitges-Sant Josep
Sant Josep-Juneda

9-3
descansa
2-2
9-2
3-13
7-4
descansa
1-0
2-5
8-6
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14-1
1-7
9-1
2-16
17-0
1-8
2-5
2-5
4-6
13-3

descansa
10-1
4-6
7-11
21-2
9-5
14-3
6-5
descansa
17-0

ALEVÍ
GRUP L
Molins de Rei-Sant Josep
Sant Josep-Badalona
Cambrils-Sant Josep
Sant Josep-Calafell
Barcino-Sant Josep
Sant Josep-Molins de Rei
Badalona-Sant Josep
Sant Josep-Cambrils
Calafell-Sant Josep
Sant Josep-Barcino

1-1
4-2
4-1
6-8
2-4
10-1
4-9
2-7
4-5
6-1

ALEVÍ
GRUP P
Masquefa-Sant Josep
Sant Josep-Vilatel Espluga
Vendrell-Sant Josep
Sant Ramon-Sant Josep
Sant Josep-Setmenat
Sant Josep-Masquefa
Vilatel Espluga-Sant Josep
Sant Josep-Vendrell
Sant Josep-Sant Ramon
Setmenat-Sant Josep

2-10
6-3
0-11
1-6
15-4
11-1
2-19
7-0
6-1
5-8

El sopar de Nadal
El dijous 18 de desembre els membres
del patronat del col·legi, els docents i
la resta de components del centre, van
fer un sopar al restaurant La Garrofa.
A més de celebrar el Nadal també es
van celebrar els 25 anys de dedicació
del Sr. Enric Avellan, el Sr. Julià Poveda, la Sra. Teresa Amposta, la Sra. Assumpció Julià així com els 15 anys de
la Sra. Dolors Rebordosa, la Sra. Anna
M. Figueras i la Sra. Montse Martínez.
L’acte va acabar amb la felicitació de
Nadal del Sr. Josep Ferrer, president
de la Fundació.

octubre - novembre - desembre 2008

1a Festa de l’esport

Aquest és el primer any que els grans de la casa no celebren el Nadal amb el típic certamen literari sinó que a més de la novetat de poder presentar a concurs un treball digital de Nadal (veure pàgines 10 i 11), també van poder practicar esport durant tot el dia.
El departament d’Educació Física va organitzar diferents partits i altres activitats dins i fora de l’edifici (tennis, spinning, futbol sala, aigua-gim,
hoquei, bàsquet... una gran varietat per a escollir). La jornada va ser fantàstica així com la coordinació de totes les activitats.

Per exprés mandat del que disposa la nova llei de protecció de dades, L.O. 15/1999 de 13 de desembre,
posem en el vostre coneixement que les dades que consten en el butlletí informatiu Lligams procedeixen
de la BDG del Col·legi, recordant-vos que en qualsevol moment podeu accedir, rectificar, cancel·lar o
oposar-vos dirigint-vos a la secretaria del Col·legi en hores hàbils.
Direcció: Assumpta Varias, Informàtica: Jordi Font, Redacció: Joan Cañís, Gemma Martín i Assumpta Varias
i Esports: Àlex Esteve.
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 670 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

