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Portes Obertes

Cada any el Col·legi Sant Josep obre les portes
a tots els visitants que el vulguin conèixer.
El dia 22 de març a les 10 del matí hi va haver una missa parroquial oficiada per Mossèn
Carles Catassús i conduïda per la professora
Montse Figueras, sota el lema Aigua, Oli i Blat,
amb la col·laboració d’un grup instrumental del
Col·legi.
Posteriorment el col·legi es va convertir en
una GRAN EXPOSICIÓ dels seus treballs, les

seves aules, el taller, els laboratoris, la sala de
projecció, informàtica... fins i tot la cuina.
Alumnes i exalumnes, famílies actuals i futures,
van poder gaudir d’una diada festiva en la que el
col·legi es mostrà plenament al públic.
L’ambientació del Col·legi estava inspirada en
el fet que la UNESCO va declarar l’any 2009
ANY INTERNACIONAL DE L’ASTRONOMIA
(doncs es compleixen 400 anys de les observacions pioneres de Galileu Galilei).

A la secció d’Educació Infantil els nens i les nenes
havien preparat pintures murals per a la decoració sota el títol «Els colors del cel» però el que
més impactava era la decoració de l’entrada.
A la Secció de Primària i per tal d’acollir els visitants i donar un to festiu al dia, els alumnes
elaboraren un espectacle al pati de Primària.
Aquest any el tema era «Planeta Viu!!» i els
nens i nenes de tota la secció juntament amb
els de 1r i 2n d’ESO hi van participar.
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Editorial
Vacances!
Alegria desbordada per a uns, maldecaps per a
d’altres. Els abnegats i incondicionals avis inicien
una època de treball intens! Ben útil i educativa
resulta la tasca que es du a terme en esplais, casals d’estiu, colònies...! Sort n’hi ha de tots plegats a l’hora d’assegurar una correcta atenció
dels fills mentre els pares encara treballen.

Portes Obertes

Al mateix pati, sota les porxades, els alumnes de 3r d’ESO havien muntat un Bar on es
podia esmorzar, fer un piscolabis o prendre un refresc. Els diners que recollien anaven
destinats al viatge que aquests nois i noies faran el curs vinent.
Pel que fa a la secció de Batxillerat, a part de les classes i altres departaments, hom
podia veure l’exposició de diversos TRECS.
La diada va resultar un èxit.

Però, les autèntiques vacances es presenten
quan són tots els membres de la família qui en
poden gaudir simultàniament. Tothom espera
amb impaciència aquest temps d’alliberament i
descans, però no sempre s’és prou conscient de
l’enorme valor que aquests anhelats dies poden
arribar a tenir si s’aprofiten de debò. En realitat,
resulta poc transcendent fer grans despeses en
viatges espectaculars a paradisos remots, estades de somni en llocs idíl·lics més propers, o
disposar d’una magnífica segona residència on
refer-se de la fatiga acumulada. L’essència de les
vacances rau en la possibilitat que se’ns ofereix
per atendre’s més i millor un mateix i també
aquelles persones que ens importen. L’estil de
vida d’una gran majoria de famílies està impregnat de presses, manca de comunicació i dedicació, i d’una interrelació limitada. Això pot portar
a un progressiu empobriment de la qualitat de
vida i també a l’afebliment del vincle afectiu.
Vacances! Un temps amb possibilitats infinites.
Temps de família, de conversa, de joc, d’experiències compartides, siguin quines siguin, per insignificants que ens puguin semblar. Aquesta és
la màgia de les vacances. Poder recuperar, compensar i, tant de bo, reconduir la relació amb
nosaltres mateixos i amb els altres, i millorar-ne
la qualitat amb efectes més enllà d’aquest període. Al llarg del curs, quantes coses hem deixat
de fer o bé hem ajornat indefinidament perquè
no podíem? Compartir més i millor vida amb els
nostres, tenir-nos més en compte i augmentar
la vida interna pròpia... Aquest hauria de ser el
nostre objectiu prioritari en el temps vacacional. Invertir temps en allò que creiem tenir molt
clar però que s’esvaeix, o almenys s’ennuvola, a
causa de la frenètica activitat quotidiana que ens
fa caure en la incoherència. Generalment, estem convençuts d’interessar-nos per nosaltres
mateixos i, encara molt més, d’estimar immensament la nostra família. Ara bé, a l’hora de demostrar-ho, de passar a l’acció i ser fidels i conseqüents amb els nostres sentiments, ens falta
temps, energia, espai mental... per dur-ho a la
pràctica. Aprofitem doncs aquest preuat tresor
per a potenciar la nostra capacitat de conciliar
responsabilitat i obligacions d’una banda, amb
necessitats psicoafectives personals, familiars i
socials per l’altra.
Ah... per cert! Bones i ben profitoses vacances!
Dolors Sala i Rosa M. Esteve
Departament d’orientació psicopedagògica
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El Bisbe de Sant Feliu ens visita
Durant el mes de febrer n’Agustí Cortès,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, va estar
visitant i assistint a diferents actes de tota
la comarca. El dia 24 de febrer ens va fer
l’honor de visitar-nos a nosaltres. El va rebre tot l’equip directiu i de coordinació i
van fer una petita reunió juntament amb
els delegats dels diferents cursos. Posteriorment en Joan Amat (Director) li va mostrar el col·legi i van estar una estona a la
Sala de Professors intercanviant punts de
vista amb els docents.
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L’esquiada
de Batxillerat

Els alumnes de 1r de Batxillerat van estar els
dies 4, 5 i 6 de febrer practicant l’esquí alpí a
La Molina. El seu allotjament va ser en bungalous al càmping “Les solanes” de Bellver de
Cerdanya. Van ser tres dies de gran companyonia i bon humor.

Tallers i conferències
• El dia 12 de maig els nens i nenes de 2n de
Primària van anar a la sala d’actes del col·legi
per tal d’assistir a l’animació lectora pel llibre de Sant Jordi “Les banyes d’en Cucarell”
de Caterina Valriu.
• Els alumnes de 3r d’ESO
van assistir a un taller sobre
l’alcoholisme que la Fundació
Bosch Gimpera aporta però
que elabora la Fundació Alcohol i Societat. Els nois i
noies van ser informats de
riscos i conseqüències diverses que el consum de
begudes alcohòliques poden portar.
• El Consorci per a la
Formació Contínua de
Catalunya s’encarrega de la gestió i execució dels programes de
la formació professional. Aquest
curs, un grup de 25 professors van
assistir a un curset de Tècniques
Plàstiques dirigit a professors i
professores d’educació Inicial i Primària, que tenia una durada de 25
hores.
• El taller de sexualitat es va fer a
4t d’ESO i constava de
tres sessions. El primer
dia els monitors van donar
informació general i van fer
recollida de peticions. Els
altres dos dies es separaven
nois i noies i s’atenia més
concretament a les demandes anteriors i es parlava
de riscos i malalties com la
SIDA. El taller va concloure
amb un vídeo on s’exposaven
tres casos diferents de situacions de risc.

El viatge de 4t d’ESO
Els alumnes de 4t d’ESO van
anar de viatge a Cantàbria.
De fet, és una zona que val la
pena de conèixer. Les diverses visites que s’hi fan: Cabárceno o les coves del Soplao
en són un bon exemple.
El viatge va ser la setmana
del 30 de març al 3 d’abril i
començava amb una parada
a Saragossa i una altra a Burgos i després cap a l’hotel de
Santillana de Mar. A la tornada, la parada era a Bilbao on
varen visitar el museu Guggenheim.
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Premis
CONTES DE LA BIBLIOTECA.
MARC TORNÉ OBTÉ EL 3r PREMI
En Marc Torné
Cremades, de
1r de Primària,
va rebre el TERCER PREMI del
concurs literari
2009 que atorgava la Biblioteca Municipal RAMON BOSCH DE NOYA. El
Títol del seu conte era “L’Ós Panda” i el seu
pseudònim va ser CUC.
ÒSCAR TRAVER ENTRE ELS 10 MILLORS NEDADORS DE CATALUNYA
El passat mes
de febrer del
2009 l’Òscar
Traver de 1r
d’ESO C va
obtenir dos
Diplomes. Va
quedar sisè en
100m lliures i 8è en 100m papallona, d’una totalitat de participants. El dia 16 de maig va obtenir la mínima en 100m papallona (1:09:90).
Aquest mes de juliol participarà com a aleví
a Gijón (hi van 40 nedadors de cada estil de
totes les comunitats). Molta sort!

EN XAVI VEGAS, BRONZE D’HANDBOL DEL FC BARCELONA AL CAMPIONAT D’ESPANYA
Després d’aconseguir
la “mini-copa del Rei
2009”, l’alumne Xavi
Vegas es va traslladar
a Eibar (Guipúscoa),
per tal de disputar
la 1a Fase Sector del
Campionat d’Espanya
Cadet; i a Lleó després on van jugar la
fase final. El dia 31 de maig es proclamaven
tercers. Felicitats!
PREMI ESQUÍ
Durant la temporada 08-09 l’alumna Júlia Bargalló i Granero va participar en el campionat
d’Espanya i va aconseguir:
- Medalla d’or en la GEGANT
- Medalla de plata en la SUPER GEGANT
- Medalla de bronze en ESLÀLOM
Tot plegat li va suposar quedar en PRIMERA
POSICIÓ de la TOTAL.
Pel que fa al Campionat d’Europa que es va
disputar a Itàlia, va obtenir el lloc 33è. Enhorabona!

ORIOL SÀNCHEZ TORNA A
TRIOMFAR AMB ELS ESCACS
Dins la categoria sub-16
d’escacs (cadets), l’alumne
Oriol Sànchez Urpí de 3r
d’ESO va obtenir la primera posició del Campionat
d’Edats del Baix Llobregat
i sud de Barcelona (Garraf,
Alt Penedès i Anoia). Això
li va donar accés a la competició de la final de
Catalunya en la que obtingué l’onzena posició
d’entre una vuitantena de participants. Enhorabona!

La Cantata

El passat divendres dia 5 de juny els nens i nenes de 6è de Primària de
tota la vila de Sant Sadurní d’Anoia es varen trobar per a fer una cantata. Els nostres alumnes hi van guiats per la professora Meritxell Cuyàs.
Aquest és el vuitè any que la preparen i resulta un gran espectacle.
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La Carla Borràs i la Carme
Vidal, finalistEs del concurs
literari de “Secundèria”
Ja és el tercer any que la revista Secundèria
organitza un concurs literari juvenil que du
per nom FICCIONS. Aquest any les alumnes
de 4t d’ESO Carla Borràs i Carme Vidal han
quedat entre les 10 primeres d’un total de
2.200 participants de tot Catalunya, i campiones absolutes del Penedès. El premi els va ser
atorgat per la qualitat literària i l’originalitat de
la trama i dels personatges. El dia 3 de juny, a
més, van anar a l’Ajuntament de Sant Sadurní
on el Sr. Alcalde (Joan Amat) i l’editor de la revista Secundèria (Sr. Ritort) les van obsequiar
amb un Ipod Nano entre altres regals.

L’EQUIP DE LA NÚRIA FLIX
ACONSEGUEIX LA 1a POSICIÓ
DE LA COPA DE LA REINA
La Núria Flix de
2n d’ESO C forma part del Club
Patí
Vilanova
Vel Blau, que va
emportar-se la
1a posició de la
Copa de la Reina. Els partits
es jugaren a Mieres (Astúries)
els dies 6, 7 i 8
de març. Moltes
felicitats!

El crèdit de síntesi de 1r D’ESO
Enguany en el Crèdit de síntesi de Primer es treballava el tema
de la xocolata i els alumnes van poder visitar la fàbrica de
xocolata Simón del Polígon Can Ferrer de Sant Sadurní.
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Sant Josep
Per a celebrar el Sant del nostre patró, el dia 19 de març a la tarda hi
van haver diverses activitats.
Els infants de Preescolar van passar la tarda al pati amb música i ballant i van finalitzar-la imitant un pastís de celebració.
Al pati de primària van estar ballant els nens i nenes de 1r a 4t, amb
un animador que els amenitzava la festa. Tothom s’ho va passar molt
bé.
Els alumnes de 5è i 6è es van
desplaçar al Parc de la Bòbila
per participar en la gimcana que
alguns d’ells havien preparat.
Tothom s’ho va passar molt bé.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO
van anar a la Sala d’actes per
tal de visualitzar una sèrie de
Power Points que havien creat
a partir de valors com l’amistat, el respecte, l’amor, etc.
Pel que fa als alumnes de 3r i 4t
d’ESO i Batxillerat van concursar en una altra Gimcana al
pati gran del Col·legi. Algunes de
les proves eren d’allò més divertides.

Dansa Extraescolar

L’espectacle de dansa és un dels més esperats de final de curs. L’alumnat de Dansa extraescolar pot escenificar per als pares i públic en general, el que han anar treballant al llarg del curs. Aquesta vegada el
tema era ELS INSECTES i cada coreografia comptava amb un vestuari
diferent: Marietes (alumnes de 1r i 2n de Primària), Abelles (2n i 3r de
Primària) i Papallones (3r i 4t de Primària).
El dia 14 de maig el van posar en escena i l’èxit va ser increïble. També
van felicitar la coreògrafa i directora Mònica Guilera Montserrat.

Els tribunals del trec

Els Treballs de Recerca representen un 10% de la nota de Batxillerat. Cada alumne cerca informació d’un tema escollit i n’investiga
una part. Per tal de valorar aquests treballs, a més del seguiment
que un tutor assignat fa de cada alumne i de la seva exposició oral,
hi ha un tribunal que determina la nota final. Posteriorment, si obtenen qualificacions prou altes poden presentar els treballs a diferents
concursos.
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Sant Jordi
Per Sant Jordi celebrem l’amor però
també l’estima pels llibres. És una festa
literària que ens agrada especialment
perquè els alumnes poden mostrar i
demostrar la seva validesa en l’art d’escriure.
A més, celebrem Sant Jordi amb diverses activitats i actuacions que amenitzen el dia.
A Educació Infantil els alumnes assisteixen a una representació teatral sobre la
llegenda que les professores de la secció els ofereixen. S’ho passen pipa!
1r i 2n de primària redacten contes sense entrar en concurs ja que cal motivar
i iniciar l’alumnat.
A partir de 3r i fins a 6è, els alumnes
preparen escrits en prosa que entren
en concurs.
Els nens i nenes de 5è i 6è també van
practicar diversos esports al parc del
Gat cendrer.
Aquest any els guanyadors dels diversos concursos van ser els següents:
PRIMÀRIA
3r A
1r premi: «Viatge en Beu»
Autora: Aida Papiol Bermejo.
2n premi: «Els llibres dels números»
Autor: Albert Baito Pané.
3r B
1r premi: «La selva fosca»
Autora: Sílvia Almirall Romeu.
2n premi: «Una aventura fantàstica»
Autora: Anna Verge Gramisel.
3r C
1r premi: «Una aventura amb la Laia i la Roser»
Autora: Ana Brantuas Conejo.
2n premi: «El planeta de la fantasía»
Autor: Adrià Rosich Garcia.

4t B
1r premi: «Jo, la gota d’aigua»
Autora: Núria Roca Varias.
2n premi: «Kai, la mosca sense sentiments»
Autor: Àlex Miguel del Barco.
4t C
1r premi: «En Pau aprèn gràcies a l’Èlia»
Autora: Carlota Sabaté Cao.
2n premi: «La vella quaresma avorrida»
Autor: Javier Méndez Cañada.
5è A (Contes)
1r premi: «Un llibre, un món»
Autora: Anna Felipe Sáez.
2n premi: «La mentida de Sant Jordi»
Autora: Sara Vidal Horcajo.
5è B (Contes)
1r premi: «On deu ser la Margarida?»
Autora: Natàlia Cerdán Almirall.
2n premi: «Història d’un prepotent»
Autora: Magda Escorsa Parera.
5è C (Contes)
1r premi: «La Berta i un somni que li servirà de llar»
Autora: Mercè Casas Pujol.
2n premi: «El canvi climàtic»
Autor: Bernat Carreras Moragrega.

6è A (Poema)
Guanyadores: «Què veieu a la primavera?
Autores: Clara Guasch Gil i Irina Torra Puigdemont.
6è B (Poema)
Guanyadores: «Amor per la rosa i el llibre»
Autores: Mireia Mauricio Ribes i Laura López
Salas.
6è C (Poema)
Guanyadors: «L’oreneta»
Autors: Èric Arévalo Costa i Ariadna Lou Rivero.
ESO
Els nois i noies d’aquesta etapa, a més de la
lectura dels escrits premiats, també van fer
una rapsòdia de poemes acompanyats d’instruments musicals.
1r d’ESO
Grup G1
Guanyador: «Sant Jordi en el futur»
Autor: Joan Milà Vendrell (1r ESO A).
Finalista: «Sant Jordi»
Autora: Helena Andreu Gracia (1r ESO A).
Grup G2
Finalista: «Memorias de una dictadura»
Autora: Judith González Pérez (1r ESO B).

La venda de roses

4t A
1r premi: «El nen que no ajudava a ningú»
Autor: Sergi Navarro Guimerà.
2n premi: «Els dos dracs i la bruixa maduixa»
Autora: Marta Bel Orellana.

Els alumnes de 3r venent roses als alumnes. Els diners recaptats seran per al seu viatge
de fi d’etapa, quan cursin 4t d’ESO.
6
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Sant Jordi
4t d’ESO
Grup G1
Guanyadora: «Sota una mirada diferent»
Autora: Débora García Escudero (4t ESO A).
Finalista: «Indefectible»
Autora: Ariadna Pons Gallart (4t ESO B).

Grup G3
Guanyadora: «Llibertat»
Autora: Georgina Pérez Gutiérrez (1r ESO C).
Els premis en altres grups i categories van
quedar deserts.
2n d’ESO
Grup G1
Guanyadores: «On ets Julieta?»
Autora: Laura Torné Esteve (2n ESO C).
«Tornar a començar»
Autora: Ester Viñas Esmel (2n ESO A).
Finalista: «Distància...»
Autora: Thaïs Montón Ortiz (2n ESO A).

Grup G2
Guanyador: «Susúrrame una ilusión»
Autor: Carles Duarte Cruz (4t ESO C).
Finalista: «Sentiments»
Autora: Cristina Roca Torreño (4t ESO A).
Grup G3
Guanyador: «Guerra de l’esperança»
Autor: Roc Gramona Simó (4t ESO B).
Finalistes: «L’anonimat»
Autora: Marta González Torrents (4t ESO C).
«Peligro en la red»
Autor: Miquel Julià Carné (4t ESO A).

Categoria d’anglès
Guanyadora: «Do I have to worry about this?»
Autora: Maria Rosell Rebulà (2n ESO B).
Grup G2
Finalista: «Un vint-i-tres de febrer inoblidable»
Autora: Núria Martínez Tolós (2n ESO B).
Grup G3
Guanyadora: «La nova vida»
Autora: Judit Miró Riambau (2n ESO A).
Finalista: «Vull ser com Peter Pan»
Autora: Mar Tost Papió (2n ESO B).
Categoria d’anglès:
Guanyadora: «The spring»
Autora: Ariadna Ribas Barberan (2n ESO C).
Finalistes: «Sant Jordi’s flower»
Autora: Judit Miró Riambau (2n ESO A).
«I love you, but do you love me?»
Autora: Thaïs Montón Ortiz (2n ESO A).
Els premis en altres grups i categories van
quedar deserts.
3r d’ESO
En el moment del lliurament de premis de 3r
i 4t també es va fer una lectura d’un poema
sobre l’escut de Catalunya de Bori i Fontestà
i també es va llegir una petita obra de teatre
humorístic sobre la llegenda de Sant Jordi.
Grup G1
Guanyadora: «Carlota»
Autora: Marta Tres Julià (3r ESO A).
Finalistes: «Consejo a un amigo»
Autora: Laia Pedrerol Saumell (3r ESO A).
«Poema»
Autora: Patrícia Ulldemolins Guillamon
(3r ESO A).
Grup G2
Guanyador: «El viajero»
Autor: David Deiros Oliveras (3r ESO C).
Finalista: «Tu ets la meva filla»
Autora: Lorena Belda Martínez (3r ESO C).
Grup G3
Guanyador: «Detrás del muro»
Autora: Cristina Roca Gómez (3r ESO A).
Finalista: Va quedar desert.

Grup G4
Va quedar desert.
Categoria d’anglès:
Grup G1:
Guanyadors: «Feelings, violence and family»
Autor: Marc Fernández Pardos (3r ESO C).
«Untitled»
Autora: Marta Raventós Moreno (3r ESO C).
Finalista: «I went to New York»
Autora: Lorena Belda Martínez (3r ESO C).
Grup G2:
Guanyadora: «The star»
Autora: Teresa Romero Ventura (3r ESO A).
Finalista: «A short relationship»
Autor: Enric Regull Mata (3r ESO A).
Els grups G3 i G4 van quedar deserts.

Grup G4
Guanyadora: «Memòries de l’àvia»
Autora: Mònica Cunill Ponce (4t ESO A).
La categoria de finalista va quedar deserta.
Categoria d’anglès:
4t ESO A
Va quedar desert.
4t ESO B
Finalistes: «Untitled»
Autor: David Hurtado Niubó.
«The man that became king»
Autor: Roger Fuster Tomàs.
4t ESO C
Guanyadora: «Amnesia»
Autora: Judith Olivé Gutiérrez.
BATXILLERAT
Els alumnes d’aquesta secció van estar al matí
a La Rambla de les Flors de Barcelona visitant
les parades i comprant llibres.
A la tarda van assistir a un espectacle de poesia cantada del grup RELK.
POESIA
1r premi: «Déjate adivinarme»
Autora: Marina Hernández López (1r Bat. A).
2n premi: «Árbol del Pacífico»
Autora: Anna Nin Llucià (1r Bat. B).
3r premi: «Càncer»
Autor: Albert Olaya Linares (2n Bat. B).
PROSA
1r premi: «Pensamientos míos»
Autora: Constanza Hanna Carrasco (1r Bat. B).
2n premi: «La nena de la guerra»
Autora: Anna Martínez Sánchez (1r Bat. C).
3r premi: «Intent de comprensió»
Autor: Josep Carbó Giró (1r Bat. B).
Accèssit al 3r premi: «Fins l’últim sospir»
Autora: Anna Solé Gil (2n Bat. A).
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El dia a dia: Treballs
Els tallers de Primer i segon cicle de Primària
A més de les classes habituals de plàstica, l’alumnat d’aquests dos cicles
cada trimestre pot gaudir d’una gran varietat de tallers de manualitats
(cartrosaures, rellotges, cosir, culleres de fusta, cuina i pastisseria, mosaics, pots de llapis, agulles d’estendre, culleres, estampació, fotografia... Que difícil era triar!)

1r Primària
1r de Primària va estar al Molí paperer de Capellades, van poder visitar el museu i van elaborar paper tal i com es feia antigament. També van estar al parc de Bombers.

LES MÀSCARES
Una de les activitats de Carnaval
per al cicle superior va ser un taller
de màscares.

5è PRIMÀRIA
La sortida dels nens i nenes de 5è havia estat ajornada per
culpa del mal temps. Van anar a Cardona on van fer un recorregut guiat i van visitar una de les més antigues explotacions
de sal potassa d’Europa. Pel que fa al 3r trimestre, van estar al
Maremàgnum (Ímax: “Dinosaures alive”) i al Museu d’història
de Catalunya.
8
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i activitats diverses

1r d’ESO
El dia 6 de maig els
alumnes de primer
d’ESO van anar
a Sitges a visitar
tres museus del
Patrimoni cultural
d’aquesta vila,
concretament,
el Cau Ferrat, el
museu Maricel i el museu
Romàntic. Un cop es van
realitzar les visites guiades, van anar a la platja a dinar i a
gaudir del bon dia que els va fer.

3r ESO
Cada vegada
l’alumnat disposa
i domina més
eines de treball.
Aquest any les
exposicions del
Crèdit de Síntesi
de 3r van ser
espectaculars.

2n d’ESO
Els alumnes de segon
varen realitzar una
sortida cultural a la Colònia Vidal de Puig-reig
per a observar com es
treballava i es vivia en
una colònia industrial
del segle XIX.
4t ESO

Curset de
socorrisme que
els nois i noies de
4t fan a la piscina
municipal.

Alumnes de
4t fent una
exposició oral
en una classe
de llengua
castellana.
1r Batxillerat

2n Batxillerat

Les pràctiques del
laboratori
de química
de 2n de
Batxillerat.

Alguns
alumnes de
1r treballant
al laboratori
d’idiomes.

A
classe de
tecnologia
industrial.

Alguns alumnes fent classe
de filosofia amb l’Enric Avellan.
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Els més petits de la casa
EDUCACIÓ VIÀRIA
El dia 21 d’abril la Policia Local
de Sant Sadurní van estar amb
els més petits per a donar-los
informació sobre educació viària. A partir d’un joc, els agents
feien arribar la informació als
nens i nenes de com s’havia de
creuar, de la importància de
cordar-se el cinturó i de posarse el casc, etc.

EL COLOR GROC
De vegades els tallers i els jocs ajuden a reforçar els
aprenentatges. Els alumnes de P2 van treballar el color
groc i les seves creacions van resultar molt interessants. Una experiència visual, plàstica i experimental.

COSMOCAIXA
Els alumnes d’Esquirols (P4)
van anar a Cosmocaixa el dia
15 de maig. Una de les activitat
que allí van poder fer va ser la
del Planetari Bombolla que va
despertar als alumnes un gran
interès per l’observació del cel.
EL PALAU DE
LA MÚSICA
Els alumnes
de P4 i P5 van
participar d’un
espectacle titulat
“Trencadís
de Cançons”
en el que els
protagonistes
eren alguns dels
elements arquitectònics de la
façana del Palau.
La Donzella,
les palmeres
i el cavall són
alguns d’aquests
personatges que
van dinamitzar
l’actuació.

GRANS AMB PETITS O PETITS AMB GRANS?
Els alumnes més grans
del Col·legi (2n de
Batxillerat) van visitar
els menuts (P2) i van
passar-hi una bona
estona compartint
jocs i rialles. Els nois i
noies de Batxillerat els
havien preparat unes
carotes i una bosseta
de gominoles que els
xics van rebre amb
molt bons ulls.
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CARNAVAL
Aquest any
l’arribada del
Carnestoltes va
ser espectacular. Aquest personatge i el seu
ajudant primer
van dirigir unes
paraules des
de la balconada
i després van
estar animant
la festa saltant i
ballant al ritme
de la música.

juny 2009

Les Colònies

P5
Qui vol ser pirata? Els infants de P5 van anar per
primera vegada de colònies. Van anar a Cambrils i
van poder fer tot d’activitats relacionades amb el
món del mar. Van tornar rebentats però emocionats i plens d’anècdotes.

Cicle inicial de primària
“Cal petit” de Vilanova de Meià (comarca de La Noguera) va ser la casa
de colònies on els nens i nenes de cicle inicial de primària varen anar de
colònies. Allí van participar en una gimcana, una excursió, tallers i jocs de
nit entre d’altres activitats que van fer que els menuts de primària s’ho
passessin d’allò més bé.

Cicle mitjà de primària
Els dies 20, 21 i 22 de maig els nens i nenes de tercer i quart van anar a les instal·
lacions del Juvenil Club Hernando Fierro que està situada enmig de la natura, a la
vall de Pujarnol, molt a prop de l’estany de Banyoles. Els nostres alumnes varen
fer tir amb arc, van gaudir de la tirolina i del rocòdrom i també varen anar a
recollir plantes aromàtiques pel bosc per a fer-ne essències d’olis.
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Les Colònies
Cicle superior de primària
Els dies 25, 26 i 27 de maig els alumnes de 5è i els dies 27, 28 i 29 de
maig els alumnes de 6è varen anar a
la casa de colònies “La Devesa” que
es troba al terme municipal de Rupit,
a Osona. Allí varen fer diverses activitats, com és una cursa d’orientació,
tir amb arc i jocs de nit, que van
predisposar els nens i nenes a viure
en harmonia amb els companys i
l’entorn.

2n d’ESO
Els alumnes de 2n
d’Eso varen anar els
dies 3, 4 i 5 de juny
a la casa de colònies
d’Oliola, al costat de
Pons (comarca de la
Noguera) on varen
poder fer diverses
activitats d’esports
d’aventura com ràfting,
piragua, escalada i
BTT.
12
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Teatre Extraescolar
DATA

PROFESSORES

TÍTOL DE L’OBRA

18 de maig, a les 19.30 h

Yvonne Compte

Els fills del pagès, de Florència Suau

19 de maig, a les 19.30 h

Núria Plazas

T’he enxampat, Caputxeta de Carles Cano

2 de juny, a les 18 h

Anna Alemany

La rateta que escombrava l’escaleta, adaptació del conte dels germans Grimm

3 de juny, a les 19.30 h

Meritxell Cuyàs

El vestit de l’emperador, de Hans Christian Andersen.

4 de juny, a les 19.30 h

Marta Solé

Els fills del pagès

El flautista d’Hamelin, adaptació del conte dels germans Grimm.

T’he enxampat

Núria Plazas

La rateta que escombrava l’escaleta

La rateta que escombrava l’escaleta

El vestit de l’emperador

El flautista d’Hamelin

El flautista d’Hamelin

El vestit de l’emperador
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Educació Infantil acomiada
la seva promoció
Els nens i nenes que aquest curs han fet P5 es van graduar la
tarda del dia 19 d’abril. Ja feia dies que posaven a punt els birrets
per lluir-los davant tota la colla de familiars i amics que assistiren
a l’acte. Les seves tutores, la Montse del Valle i la Pilar Roca, juntament amb la resta de professorat que han tingut durant l’etapa
d’Educació Infantil, els hi va preparar un comiat molt emotiu que
va fer gaudir d’allò més tots els assistents.

Les Orles de Batxillerat
El dia 19 de juny al vespre els nois i noies que aquest any han acabat
2n de Batxillerat podran gaudir d’un gran comiat. El Sr. Director, un
membre representant de la junta, la coordinadora i tot el professorat
que han tingut durant tota l’etapa estaran presents en la seva Festa de
les Orles. També comptaran amb una pantalla gegant on es reproduirà
un DVD que en Jordi Font els ha preparat.

Aquesta és l’última Orla feta per en Carles Maurel (Artista i professor
de dibuix de la casa) per motiu de jubilació.

El comiat
de 4t d’ESO
Aquesta serà l’onzena
promoció de 4t d’ESO
del Col·legi i el dia 20
de juny se’ls farà un
comiat molt emotiu.
A més dels parlaments
del Sr. Director i dels
tutors hi haurà un
DVD elaborat per en
Jordi Font, i dos balls
i actuacions musicals
a càrrec dels propis
alumnes.
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Patinatge artístic
Aquest any les competicions de patinatge es
van celebrar en dos dies diferents; el 30 de
març als Monjos i el 19 d’abril a Vilafranca.
La suma de les dues puntuacions donaren la
puntuació final. El col·legi Sant Josep va ser representat per dos grups concursants i un altre
d’exhibicional:
• El grupet de les més menudes, que han començat aquest any i que van fer un ball d’exhibició.
• El de les alumnes que cursen primer o segon de primària, que van competir amb el ball
“la caixa de musica“ i van quedar sisenes de
nou grups en la categoria B.
• Les nenes de cinquè de primària, que van
competir en la categoria A i van quedar terceres amb el ball titulat “Un món d’ensurts”.
A més, dissabte dia 6, a les 9 del vespre, també es féu una cloenda del PATINATGE ARTÍSTIC de les alumnes del col·legi.

Resultats Hoquei

PREBENJAMÍ GRUP F
SANT JOSEP - CORBERA____________3 - 0
SANT JOSEP - NOIA________________1 - 3
SANT RAMOM - SANT JOSEP________3 - 1
SANT JOSEP - TERRASSA____________3 - 1
VILANOVA - SANT JOSEP_ __________0 - 3
SANT JOSEP - TORRELAVIT_ ________2 - 2
IGUALADA - SANT JOSEP___________2 - 2
SANT JOSEP DESCANSA
PREBENJAMÍ GRUP G
SANT JOSEP - NOIA________________3 - 0
SANT JOSEP DESCANSA
SANT JOSEP - MASQUEFA___________0 - 3
VILANOVA - SANT JOSEP_ __________3 - 0
SANT JOSEP - MARTINENC_ ________3 - 0
SANT JOSEP DESCANSA
SANT JOSEP - RIBES________________2 - 1
BENJAMÍ GRUP F
SANT JOSEP - NOIA________________6 - 2
SANT RAMON - SANT JOSEP________8 - 8
SANT JOSEP - TERRASSA____________9 - 0
SANT CUGAT - SANT JOSEP________ 5 - 10
SANT JOSEP - TORRELAVIT_ _______ 10 - 4
IGUALADA - SANT JOSEP__________ 1 - 11
SANT JOSEP DESCANSA

BENJAMÍ GRUP G
SANT JOSEP - SANT JUST___________5 - 9
SANT RAMON - SANT JOSEP________9 - 7
SANT JOSEP DESCANSA
VILANOVA - SANT JOSEP_ _________ 3 - 11
SANT JOSEP - SANT CUGAT_________3 - 1
MARTINENC - SANT JOSEP_ _______ 2 - 11
SANT JOSEP - RIBES______________ 10 - 10
COPA GENERALITAT ALEVÍ GRUP C
VILANOVA - SANT JOSEP_ _____ AJORNAT
CAMBRILS - SANT JOSEP____________2 - 5
SANT JOSEP - SANT RAMON_______ 12 - 4
SANT JOSEP - VILANOVA_ _____ AJORNAT
SANT JOSEP - CAMBRILS____________7 - 2
SANT RAMON - SANT JOSEP_______ 2 - 10
LLIGA FEDERACIÓ ALEVÍ GRUP 3
MONJOS - SANT JOSEP_____________3 - 1
SANT JOSEP - SITGES_______________2 - 3
VENDRELL - SANT JOSEP___________6 - 2
CERDANYOLA - SANT JOSEP________4 - 3
SANT JOSEP - SANT CUGAT_________4 - 7
SANT JOSEP - MONJOS_____________6 - 0
SITGES - SANT JOSEP_______________3 - 2
SANT JOSEP - VENDRELL___________6 - 7
SANT JOSEP - CERDANYOLA________ 5- 2
SANT CUGAT - SANT JOSEP_________2 - 4

COPA GENERALITAT INFANTIL GRUP 3
OLESA - SANT JOSEP_______________2 - 7
VILAFRANCA - SANT JOSEP_________5 - 7
SANT JOSEP - SANT RAMON________3 - 3
SANT JOSEP - OLESA_______________8 - 7
SANT JOSEP - VILAFRANCA_________3 - 5
SANT RAMON - SANT JOSEP________9 - 6
COPA FEDERACIÓ JUVENIL GRUP 3
RIUDOMS - SANT JOSEP____________2 - 5
SANT JOSEP - REUS_ _______________1 - 2
SANT JOSEP DESCANSA
ANDORRA - SANT JOSEP_ __________1 - 0
SANT JOSEP - VILAFRANCA____ AJORNAT
SANT JOSEP - RIUDOMS___________ 10 - 6
REUS - SANT JOSEP_ _______________6 - 3
SANT JOSEP DESCANSA
SANT JOSEP - ANDORRA_ __________5 - 5
VILAFRANCA - SANT JOSEP_________0 - 3
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Torneig Hoquei Col.legi Sant Josep
Durant els dies 6 i 7 de juny es va dur a terme el torneig HOQUEI
PATINS del nostre col·legi. L’assistència de públic i la participació
dels equips d’hoquei base de Catalunya van ser molt quantiosos i,
com sempre, va regnar el bon ambient i el bon temps. Aquest any
les semarretes amb les que habitualment s’obsequiava als jugadors
es van posar a la venda i la recaptació va donar-se a la Fundació Joan
Petit, que s’ocupa dels nens malalts de càncer.

Cloenda Màsters Esports Resultats Futbol Sala
Els dies 16 i 17 de juny s’han celebrat la festa de
cloenda de les activitats esportives extraescolars. Com cada any i durant tot el curs, s’han
practicat diferents esports, i el futbol
sala ha competit
amb l’organització dels Jocs Esportius de l’Alt
Penedès.

FUTBOL SALA ALEVÍ “A”
ESQUITX - SANT JOSEP______________4-7
SANT JOSEP - BALTA ELIES___________ 9-7
SANT JOSEP - LA MUNIA_____________ 7-9
SANTA ANNA - SANT JOSEP__________8-8
SANT JOSEP - SANTA FE____________ 6-10
LA RAPITA - SANT JOSEP____________10-6

FÚTBOL SALA ALEVÍ “B”
MAS I PARERA - SANT JOSEP_ _______ 11-5
SANT JOSEP - CUGAT_ _____________10-6
SANT JOSEP - AVINYONET___________4-6
ELIES - SANT JOSEP_ _______________10-6
SANT JOSEP - ESTALELLA___________ 11-5
GUARDIOLA - SANT JOSEP__________12-4
SANT JOSEP DESCANSA

Diada Esportiva Municipal de 2n d’ESO
El dimarts dia 27 d’abril es va celebrar la Primera Festa Esportiva municipal de 2n d’ESO
amb la participació dels diferents col·legis de
la vila. La festa va ser un èxit i hi va haver una
gran participació i animació.
S’hi van practicar diferents esports: FUTBOL,
VOLEIBOL, BÀSQUET, CROS POPULAR,
etc., i la festa va ser totalment lúdica i recreativa, sense cap afany de competició.
Prèviament s’havia celebrat un concurs de
“logos” i l’alumna Laura Ros de 2n d’ESO va
resultar-ne la guanyadora.
Moltes Felicitats!
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.
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