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La fira de Nadal
Com cada any, quan arriben les festes de Nadal, el Col·legi organitza una fira.
Aquest any a Educació Infantil varen decorar el seu vestíbul amb el pessebre
dins un paisatge nevat i un tren elèctric. Davant del pessebre tots els alumnes
estaven representats amb figures d’angelets i també hi havia un mural amb per·
sonatges dels pastorets que tenien cares de les professores de la secció i els col·
laboradors. Els alumnes de primària i 1r d’ESO varen vendre els seus productes
destinant els guanys a Càritas i a la Fundació Joan Petit i els alumnes de 2n estaven
situats a l’entrada del Col·legi i anaven recollint aliments per a Càritas. Tot i el fred
la fira va ser un èxit i des de la revista Lligams s’agraeix a totes les famílies la seva
col·laboració i assistència.

Recaptació

Fundació Joan Petit - nens amb càncer

Aquest any
la recaptació
ha estat de
2.836 euros.
Mercès a tothom
per la seva
col·laboració!

Enguany la meitat de la recaptació de la fira de Nadal ha estat atorgada a la Fun·
dació Joan Petit nens amb càncer. Aquesta fundació té per objecte l’atenció als
afectats directament i indirecta pel càncer infantil i la divulgació del coneixement
d’aquesta malaltia.
Aquesta organització desenvolupa diferents activitats com ara actes ludicoes·
portius i ludicoculturals sobre el càncer infantil, també presta assessorament a
l’infant malalt de càncer i a les seves famílies i fa actuacions tendents a la norma·
lització de la vida d’aquests infants.
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Editorial
A l’escola de finals del segle XX, es va posar molt d’èmfasi a
l’aprenentatge de la tecnologia i es parlava de les TIC (Tecno·
logies de la Informació i la Comunicació), per al tractament i la
transmissió de les informacions mitjançant les telecomunicaci·
ons; en els inicis del segle XXI fins a l’actualitat, l’escola s’està
caracteritzant per l’aprenentatge amb l’ajut de la tecnologia, i
es parla de les TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Co·
neixement). Hi ha hagut, per tant, una evolució d’aquest camp
en l’àmbit educatiu i podem afirmar que les tecnologies ens fa·
ciliten i milloren els processos d’ensenyament-aprenentatge i
avaluació.
Cal ser plenament conscients que la facilitat i la rapidesa en l’ac·
cés universal a la informació no es tradueix en coneixement.
Tanmateix, pel fet de tenir un ordinador tot el dia connectat a
l’aula i a casa, no pressuposa ni educació ni tan sols aprenentat·
ge, simplement es converteix en una caixa de ressonància que
amplifica tant la feina ben feta com la dolenta. Cal integrar les
noves perspectives telemàtiques a l’ensenyament, tot dinamit·
zant l’ús d’eines informàtiques, els recursos en xarxa i l’accés a
continguts audiovisuals, d’autoaprenentatge i interactius tant a
les aules com a les llars, i millorar així els processos didàctics
que desenvolupen.
Estem entrant en un nou model de societat. Caldrà redissenyar
en la mesura del possible el sistema educatiu i els continguts de
la formació bàsica dels ciutadans, educadors i professorat, amb
la finalitat de poder donar resposta a les noves necessitats de
formació dels alumnes. El repte és passar d’una escola disse·
nyada per a una societat industrial a l’escola de la societat de la
informació, prioritzant el component comunicatiu i cognoscitiu
per sobre del d’accés a la informació. Les noves eines, no són
per substituir les ja existents, sinó per complementar-les i enri·
quir-les, caldrà utilitzar-les sempre que el treball ho requereixi
i en sentit pedagògic.
En un món global, en una societat interconnectada, on sembla
que la cultura de l’esforç va perdent terreny a favor de la co·
moditat i la diversió, on des de la infantesa s’entra en contacte
directe amb tota classe de tecnologies d’una manera natural i
autònoma, on la televisió i Internet s’han convertit en una es·
pècie de sistema educatiu paral·lel informal, el qual cada vegada
més entra en contradicció amb el sistema formal d’educació -di·
guem-li centres d’estudi-... des del nostre Col·legi continuarem
lluitant, per educar i ensenyar fent prevaldre la cultura del tre·
ball i interès per la feina ben feta, i per un aprenentatge signifi·
catiu amb tot l’ajut que calgui de les noves i futures tecnologies,
en la seva justa mesura, sense buscar com a principal objectiu
que les classes siguin més divertides i que l’alumnat es vegi més
motivat a fer els deures únicament pel fet de tenir un minipor·
tàtil personal a l’aula.
Amb tot, no es tracta que el Sant Josep esdevingui un banc de
proves i d’invents tecnològics. La telemàtica aplicada, és a dir,
l’accés a les aules d’informàtica, la utilització del laboratori d’idi·
omes digital, els equips informàtics a les classes, les estacions
informàtiques per al professorat, l’ús dels equips portàtils i de
projecció, l’accés a les aules de vídeo i de disseny assistit per
ordinador, i la interacció amb les pissarres digitals a les aules,
ha de ser prou pragmàtica per tal de centrar-nos en els serveis
que ens ofereix com a eina-recurs específic en cadascuna de
les etapes educatives de l’escola, que a part que tinguin un gran
valor afegit en relació al procés d’ensenyament-aprenentatge,
siguin pràctics, eficients i productius.
Jordi Font Cardús
Cap del Departament de Ciències i Telemàtica
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Es renova el laboratori d’idiomes
Comencem l’any amb un laboratori d’idiomes totalment renovat. El
sistema operatiu s’ha canviat per un de digital, a partir d’ara es po·
drà interaccionar personalment amb l’alumnat, també es podrà tre·
ballar amb diferents tipus de tasques a l’hora (audicions, imatges,
internet...).

octubre - novembre - desembre 2009

Alumnes delegats del curs 2009 - 2010
Pares delegats
dels cursos 2009 - 2010
EDUCACIÓ INFANTIL
CARGOLS A: TETAS - OSUNA *
CARGOLS B: PARERA - RUBIO *
BAMBIS A: VILOMARA - MONFORT
BAMBIS B: MONTSERRAT - VILAR
ESQUIROLS A: ABAD - JUVÉ *
ESQUIROLS B: GRIFFIN - MAYOR *

1r ESO A
Arnau Moldes Esteve
Ariadna Lou Rivero

1r ESO B
Robert Cardús Parera
Pere Valls Carafí
1r ESO C
Júlia Serrano Bosch
Mireia Mauricio Ribes
2n ESO A
Edward Coffin González
Carla Ballarín Pérez

3r ESO B
Adrià Torreño Aguilar
Jaume Pedregosa Castelo

4t ESO C
Jesús Conde Haro
Oriol Salvadó Soler

2n ESO B
Gina Susanna Viladot
Marc Rovira Cáliz

3r ESO C
Júlia Esteban Edo
Joan-Francesc Roca Miniño

1r BATX A
Martí Torrallardona Raventós
Sílvia Llopart Rueda

1r A: GÁZQUEZ - ESCARIHUELA *
1r B: BRUNA - CLARAMUNT *
1r C: VARIAS - CARDONA *

2n ESO C
Jaime Cruces Torrecillas
Víctor Carmona Ortiz

4t ESO A
Gemma Muray Domingo
Clara del Valle Tomás

1r BATX B
Roger Fuster Tomas
Gerard Alsamora Borraz

2n A: AYORA - SORLI
2n B: SEBASTIÀ - MORÓN
2n C: ALMIRALL - CANALS

3r ESO A
Judit Rosell Rosell
Rosa M. Melendo Hornero

4t ESO B
Oriol Xaus Molinari
Ester Julià Flix

1r BATX C
Gerard Gonzálvez Roldán
Pau Casas Pujol

ELEFANTS A: VIDIELLA - PLAZAS
ELEFANTS B: ABAD - COSTA /
OLIVERA - DE LAS HERAS
PRIMÀRIA

3r A: MATA - SAUMELL *
3r B: CALVO - NOVALBOS *
3r C: FERNÁNDEZ - COMAJUNCOSA *

2n BATX A
Marta Viñals Albiol
Sergi Quintana Carbó

4t A: FARRÉ - FERNÁNDEZ *
4t B: GAVALDÀ - VILOMARA *
4t C: DURAN - DEL ROSAL

2n BATX B
Sara Pino Higueras
Albert Torrents de la Peña

5è A: LOZANO - GIBERGA *
5è B: MÉNDEZ - CAÑADA *
5è C: CONESA - JASANADA

2n BATX C
Anna Nin Llucià
Salvador Galimany Llucià

6è A: GAVALDÀ - VILOMARA
6è B: LÁZARO - GARCÍA
6è C: VILALTA - MILÀ
ESO - BATXILLERAT
1r ESO A: DAGÀ - CORBELLA *
1r ESO B: SANTACATALINA - FERRER *
1r ESO C: XAUS - MOLINARI *
2n ESO A: BALLARÍN - PÉREZ *
2n ESO B: FERNÁNDEZ - PÉREZ
2n ESO C: VIÑALS - ALBIOL
3r ESO A: ALMIRALL - ROMEU
3r ESO B: ORTÍN - CREIXELL *
3r ESO C: CORTIADA - QUINTANA *
4t ESO A: LLOPART - VENTURA *
4t ESO B: OLIVER - SIVILL *
4t ESO C: BELDA - MARTÍNEZ
1r BATX A: TORRELLARDONA RAVENTÓS *
1r BATX B: ROSELL - CANET *
1r BATX C: AMAT - MANZANARES *
2n BATX A: VIÑALS - ALBIOL
2n BATX B: SANS - RAVENTÓS
2n BATX C: CARBÓ - SARDÀ *
*: Elegits el Curs 2009 - 2010

Enric Avellán es jubila
El dia 7 d’octubre els companys del col·legi
(professors, direcció i administració) es van
acomiadar del professor Enric Avellán que,
després d’haver treballat durant 26 anys al col·
legi, es jubilava. L’Enric serà recordat sempre
al col·legi, ha estat un gran professor de filo·
sofia, afeccionat als braus i amb uns coneixe·
ments d’història enciclopèdics. L’ovacionat va
rebre records i obsequis per celebrar aquesta
merescuda jubilació.

Presentació
de l’autobiografia
de José Paniego
El dia 4 de novembre de 2009 a les 8 del ves·
pre, el germà gabrielista José Paniego Rivero
(director del Col·legi Sant Josep entre els anys
1964 i 1974) va presentar la seva autobiografia
a la sala d’actes en un acte molt emotiu i car·
regat de records.
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Els més petits

Els cargols (P-2)
EL CARGOL
Per a conéixer el cargol, els nens i nenes de
P-2 en van observar un i després i es van ar·
rossegar com ell.

DECOREN
L’ENTRADA AMB
EL TEMA DEL CAVA
Els més petits d’Infantil, van fer estam·
pació amb esponja i van utilitzar taps de
cava, xapes, ampolles i raïms, per a fer el
mural de l’entrada sobre la setmana del
cava.

FESTA DE LA FIL·LOXERA
Els Cargols van fer una petita representació de
la festa de la Fil·loxera. El titella de la Fil·loxera
va fer acte de presència i tots els nens i nenes
es van posar mocadors de color GROC al cap
i amb les músiques de la festa, van ballar i s’ho
van passar molt bé.

Els esquirols(P-4)

Els bambis (P-3)
DESCOBRINT
EL SENTIT
DEL GUST
El dia 7 d’octubre
els Bambis van
portar de casa
seva raïm blanc
i negre. Després
el van aixafar i
tots varen poder
tastar el MOST.

ELS ESQUIROLS
FAN DE FORNERS
Amb l’ajuda del
cuiner del Col·legi,
els Esquirols es varen
convertir en forners
per una estona, van
amassar els ingredi·
ents i van fer pa!

ELS BAMBIS
FAN ANGLÈS
Una activitat in·
ductiva mitjançant
el ball i la música.
Els nens i nenes
van aprenent vo·
cabulari mentre
canten i ballen.

ELS COLORS
DE LA TARDOR
A la tardor, les fulles dels arbres
canvien de color, és per això que
els nens i nenes de P-3 van fer
empremtes amb els peus amb
els colors: groc, taronja i marró.
Van aprendre que aquests són
els colors dominants d’aquesta
estació.
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REPORTATGE
DE FORMIGUES
Els alumnes de P-4
van aprendre mol·
tes coses sobre les
formigues amb un
reportatge d’un for·
miguer.

PINTAR AMB FRUITS DE LA TARDOR
Els esquirols van comprovar que no tan sols poden pintar amb
pintura sinó que també es pot fer amb magranes, taronges, juli·
vert i molta traça!
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de la casa

Els elefants (P-5)

ELS ARBRES ES MUDEN DE ROIG I DE GROC
“Els arbres es muden de roig i de groc…” com diu la
poesia, els nens i nenes de P-5 van pintar, retallar i
modelar coses referents a la tardor. El resultat va ser
increïble!

EL CONTE DE LA FIL·LOXERA
Tots els Elefants van escoltar i representar el conte de la Fil·loxera.
Al finalitzar les senyoretes van preparar un cd amb músiques de la
Fil·loxera i va ballar tothom.

La Castanyada
A EDUCACIÓ INFANTIL
La castanyada va ser un gran
dia, el calendari avisava que,
com cada any, s’havia de guar·
nir el Col·legi per a rebre l’es·
timada “Marieta Castanyera”.
Ella, amb tota la saviesa i paci·
ència que els anys li han pro·
porcionat, va explicar als nens
i nenes d’Educació Infantil com
els castanyers li van donar les
castanyes. Els nens li van fer
mil preguntes i li van cantar la
seva cançó.
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La Castanyada
A CICLE INICIAL
El dijous dia 29 d’octubre, de bon matí,
van arribar a les classes del Cicle Inici·
al els voluntaris per a ajudar a fer els
panellets. Acabada la feina i emplatats
ja els panellets, els nostres ajudants
van endur-se’ls a casa per a coure’ls al
forn.
L’endemà per la tarda va arribar la
Castanyera i va repartir les castanyes
que ens havia dut i els nens i nenes de
Primer i Segon van menjar els pane·
llets... que per cert, van quedar bonís·
sims!
Tots i totes van gaudir molt de la festa!

A CICLE MITJÀ
3r i 4t de primària van celebrar la Cas·
tanyada fent una gimcana al parc de la
Bòbila.
Les proves de la gimcana havien estat
proposades pels mateixos alumnes en
un treball d’expressió escrita i estaven
relacionades amb la tardor i la casta·
nyada: desxifrar enigmes de tardor,
encistellar castanyes, disfressar-se de
castanyera, descobrir fruits de tardor
amb el tacte...
Van passar una tarda molt agradable,
amb els alumnes molt engrescats amb
aquesta experiència de joc en grup.

A CICLE SUPERIOR
Els nois i noies de Cicle Su·
perior varen anar al barri
del “Gat Cendrer” de Sant
Sadurní d’Anoia a fer una
berenada.
Per grups, varen escollir
el lloc on parar les taules i
presentar el seu berenar
amb productes de la tardor:
panellets, moniatos, pastís
de castanyes, magranes... El
dia va acompanyar i la bona
convivència de tots els par·
ticipants va fer que la tarda
de la “CASTANYADA” fos
d’allò més agradable.
6
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Tallers

2n DE PRIMÀRIA:
ESMORZEM!
El dia 5 de novembre, a les
classes de 2n d’Ed. Primària,
van venir a fer una xerrada or·
ganitzada per l’associació IA·
DIN (Institut d’Assessorament
de Dietètica i Nutrició) de la
Diputació de Barcelona amb el
títol ESMORZEM.
A cada classe van explicar com
fer un bon esmorzar i van re·
cordar als alumnes que per
estar ben equilibrat cal que
aquest consti de làctics, cere·
als i fruita.

TALLER SOBRE
LES DROGUES
A 2n d’ESO
D’una manera pràctica
i lúdica, el passat 9 de
desembre els alumnes
de 2n varen realitzar
un taller sobre la pre·
venció de les drogues.
Els alumnes varen tre·
ballar l’aspecte de la
pressió social en l’àm·
bit de les drogues, així
com el saber dir NO.
TALLER “PREVENCIÓ DEL TABAC” A 1r D’ESO
El dijous, 29 d’octubre, els alumnes de 1r d’ESO van realitzar un taller sobre la pre·
venció de l’ús del tabac. Va ser dirigit per dues monitores que van saber conduir i
motivar els alumnes. El taller consistia en una exposició oral sobre aquest tema, una
projecció de vídeo molt atractiva i entenedora per als alumnes d’aquesta edat i un
col·loqui i joc de rol per tal d’arrodonir el taller. Tot plegat van fer dues hores de les
quals els alumnes van fer-ne una valoració molt positiva.

TALLER D’HÀBITS D’ALIMENTACIÓ
PER ALS ALUMNES DE 5è
El dimarts 3 de novembre els nens i nenes de
5è de Primària van realitzar un taller, organit·
zat per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
sobre els “HÀBITS ALIMENTARIS” .
Els van presentar dos monitors i durant una
hora d’una forma engrescadora i amb una
metodologia molt dinàmica, els van explicar
els aliments bàsics d’alimentació sana i equi·
librada.

TALLER CONSEQÜÈNCIES DEL TABAC
A 6è DE PRIMÀRIA
D’una manera molt clara, didàctica i partici·
pativa els alumnes de 6è van poder prendre
consciència i ampliar els coneixements sobre
les conseqüències de l’ús del tabac en l’orga·
nisme en un taller que, des del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, varen
venir a realitzar el passat 2 de novembre.
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1r de primària

Calaix

ELS PETITS “GOURMETS”
Els alumnes de Primer de Primària van assaborir diferents fruits típics de
la tardor: magranes, figues, caquis, moniatos, raïms, ametlles, avellanes i
nous. I van fer una fitxa amb el dibuix del fruit que més els havia agradat.

VISITA A LA VINYA
Els nens i nenes de Primer van anar a visitar la vinya per veure de
ben a prop com és el cep i conèixer bé les diferents parts que té.

3r de primària
2n de primària
LA VINYA
Els nens i nenes de 2n van anar a dibuixar la vinya.
Van fer el dibuix al natural i el van pintar a classe
la setmana següent.

PINTEM LES
MUNTANYES DE
MONTSERRAT
Els nens i nenes de
tercer, després d'ha·
ver fet la sortida a
Montserrat van dibui·
xar les muntanyes de
Montserrat i les van
pintar amb aquarel·
les.

4t de primària
TREBALLEM
EL DIARI
Els alumnes de 4t
van treballar l’es·
tructura que té un
diari. Van triar les
notícies que més
els interessaven i
les van classificar
per seccions.

8
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de sastre

5è de primària

PRIMER CONTACTE AMB EL LABORATORI
Els i les alumnes de cinquè de primària van anar
per primera vegada al laboratori del Col·legi, allí
el professor Josep Verge els va ajudar a preparar
mostres de pell de ceba per a observar cèl·lules
vegetals a través del microscopi.

PAISATGES
Mitjançant les aquarel·les, els alumnes de 5è
van pintar paisatges de tardor.

6è de primària
TEXT EXPOSITIU
Els nois i noies de 6è van treballar i aprendre com fer un
text expositiu.

VOLCANS
Enguany els alum·
nes de 6è han estat
estudiant els vol·
cans en l’assignatura
de naturals, cada
alumne en va fer un
i entre tots van ferne una exposició.
Abans, però, els ha·
vien fet explosionar
barrejant vinagre i
bicarbonat.

2n ESO
EXAMEN
ORAL D’ANGLÈS
Els alumnes de 2n
d’ESO preparen amb
entusiasme l’examen
oral d’anglès del pri·
mer trimestre.
9

ELS ALUMNES DE P4 i P5 VAN A LA VINYA
El dia 9 d’octubre, els nens i nens de P4 van poder
fer una observació directa de la vinya. Van veure que
els ceps estan disposats en filera i s’hi van passejar.
D’aquesta manera van aprofitar per recollir uns un
pàmpol i els altres uns gotims, que després utilitzari·
en per realitzar una tècnica plàstica.

VISITA A LES
CAVES FREIXENET
Els nens i nenes de Primer de
Primària van anar a visitar les
caves Freixenet. Primerament
observaren un audiovisual que
els explicava el procés del
raïm, des del cep fins arribar a
les caves, també els van expli·
car com s’elabora el cava i com
es comercialitza. Després van
poder gaudir d’una visita a les
caves antigues. El que més ens
va agradar ha estat el recorre·
gut en tren per dins les caves
més modernes i l’oportunitat
de poder tastar el most.

Sortides

ELS DE 1r VISITEN EL
MUSEU DE LA XOCOLATA
El dimecres dia 2 de desem·
bre, els alumnes de 1r van es·
tar al Museu de la xocolata de
Barcelona on, a més de veure
l’exposició de figures, eines i
maquinària diversa, els expli·
caren com s’elaboren els dol·
ços de Nadal. Tot seguit van
fer una visita a la Fira de Santa
Llúcia del barri de la Sagra·
da Família per anar respirant
l’ambient nadalenc.
VISITA A UNA CAVA
Els nens i nenes de P4, aprofitant la setmana del
cava de Sant Sadurní, el dia 9 d’octubre també van
visitar una cava on van poder observar com em·
botellaven i guarnien les ampolles. En acabar, van
anar a veure les paradetes del Cavatast.

2n DE PRIMÀRIA VISITA CAVES CODORNIU
Els nens i nenes de 2n de primà·
ria, el dia 2 d’octubre van visitar
les caves Codorniu: el seu museu,
els jardins... I van fer un recorregut
per les caves amb trenet, a més de
rebre les explicacions pertinents
sobre l’elaboració d’aquest pro·
ducte. S’ho van passar pipa!
SORTIDA A MONTSERRAT
La sortida que els alumnes de 3r van fer a
Montserrat, va començar amb l’anada amb
autocar fins a Monistrol de Montserrat. Allà
els nens i nenes van agafar el cremallera i
després van pujar amb el funicular de Sant
Joan i seguiren un itinerari pel Parc Natural.
Després de dinar van poder visitar la basílica.

4t DE PRIMÀRIA SORTIDA
A VILAFRANCA
Els alumnes de 4t de Primària aquest tri·
mestre han estudiat les comarques de
Catalunya i és per això que es va creure
convenient visitar Vilafranca de Penedès,
la capital de la nostra comarca. A més de
visitar el campanar de la Basílica de Santa
Maria i la casa de la Festa Major, el dia 27
de novembre també van estar a la fàbrica
de pastissos La Granja i van anar al parc de
bombers.
10
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culturals
5è I 6è VAN AL CIM
DE LES ÀLIGUES
El parc del Cim de les Àligues és un
indret on es poden veure les aus rapi·
nyaires en llibertat i ampliar els conei·
xements de l’àrea de Ciències Naturals.
El dia 1 de desembre els alumnes de 5è
van anar a Sant Feliu de Codines i el van
poder visitar. També van fer una gim·
cana de proves ambientades en el món
de les aus rapinyaires (els monitors del
centre s’encarregaren de la realització
del joc). La mateixa sortida van fer els
de 6è el dia 15 d’octubre, ja que l’any
anterior els havia quedat anul·lada per
culpa de les inclemències del temps.

1r ESO TAMBÉ A MONTSERRAT
La sortida cultural dels alumnes de 1r
d’ESO corresponent al primer trimestre,
va ser a Montserrat. Allà van seguir una
ruta –Els camins de Sant Jeroni–, per tal
de percebre la diversitat geològica i de
vegetació. L’activitat va estar guiada per
monitors especialitzats.
4t ESO AL CENTRE
HISTÒRIC DE VIC
Per tal de visitar el Centre Històric de
Vic, el dia 19 de novembre els alumnes
de 4t van fer un recorregut guiat pels
llocs més emblemàtics del casc antic
de la ciutat i una visita a la nau central
de la catedral.
El valor històric de Vic, present als
carrers i a les places del centre de la
vila, conviu en harmonia amb el nou
creixement urbanístic que mostra el
dinamisme d’una ciutat cosmopolita.
3r ESO VISITA EL
PORT COMERCIAL
I EL LABERINT
Aquest primer trimestre els
alumnes de 3r van realitzar una
visita guiada al Port Comercial
de Barcelona. En primer lloc van
conèixer la història del Port Vell,
l’activitat que es desenvolupa
diàriament al port comercial i el
projecte de futur amb l’amplia·
ció del port actual (en una aula
didàctica) i després van poder
passejar pel Port de Barcelona
a bord d’un llagut menorquí, per
veure in situ tots els elements
del port explicats anteriorment.
El mateix dia 9 de novembre,
al migdia, van dinar al Laberint
d’Horta, que és un espai natural
de gran interès i bellesa.

SORTIDA 2n BATXILLERAT
Per tal de visitar el llegat medieval del monestir de Sant
Benet de Bages, el dia 2 de desembre els nois i noies de
2n de Batxillerat van estar a Sant Benet. Allà van poder
visitar l’església, el claustre i el museu, a més de voltar una
mica pel poble.
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Concursos de Nadal
A Primària. Cicle Mitjà
Concurs: Conte de Nadal
Tercer de primària:
A
1r premi: El Senyor Xarrins i els follets
Autors/es: Mar Raventós Amadó,
Àlex Parra Cervantes i Judit González
Romero
2n premi: Una nova amistat
Autors/es: Josep Ferrera Just, Gerard
Murugó Solé i Marina Partal de la Cruz
B
1r premi: El cérvol
Autors/es: Alba Rosselló Rebordosa,
Clàudia Font Casany i Rodrigo Arranz
Bárcena
2n premi: El primer Nadal
Autors/es: Natàlia Espada Martín, Euge·
ni Torné Esteve i Clara Simón Herrando

Una altra de les tradicions nadalenques són els concursos literaris, de
postals i de muntatges informàtics.
Aquest any els guanyadors han estat els següents:

Autors/es: Joana Pintado Magrané,
Aina Domingo Vila, Judit Pedrola Pla·
za i Àlex Màrquez Pérez

Cicle Superior
Concurs: Conte de Nadal
5è A
1r premi: Nadal estimat
Autors/es: Rebeca Ávila Clutet i An·
drea Lladó Rodríguez
			
5è B
1r premi: La història del meu Nadal
Autors/es: Gina Fernández Forns i
Adriana Mata Saumell
5è C
1r premi: El Nadal
Autors/es: Ruth Pino Higueras i Al·
bert Suriol Vadrí

Guanyadors del cicle superior
6è C
1r premi: Jordi Ventura Juvé
2n premi: Montse Domínguez Alejandro
		

1r i 2n ESO

Acte literari musical Nadal 2009
A més de la recitació habitual de poe·
mes d’autors diversos, els alumnes i pro·
fessors també van poder gaudir d’actua·
cions musicals. Durant la introducció en
Carlos Vicente de 1r d’ESO B va inter·
pretar ”Love me tender” d’Elvis Presley.

Guanyadors del cicle mitjà
C
1r premi: El pessebre de Nadal
Autors/es: Abril Guasch Gil, Oriol
Mercader Becerra i Marçal Beltran
Martí
2n premi: El ninot de neu i el Tió
Autors/es: Maria Xiaoyi Flores Cube·
res, Aarón López Ordóñez i Xavier
Huguet Font
Quart de primària:
A
1r premi: El cascavell de la granota
Autors/es: Xènia Bricollé Sancho, Chloé
Gisbert Verley, Anna Sarrat Pujadas i
Aida Papiol Bermejo
2n premi: Extraterrestres al Nadal
Autors/es: Carles Liñan Colet, Roger
Serdà Boguñà, Albert Ramisa Cebri·
an i Clàudia Pérez Torelló
B
1r premi: En busca del Nadal
Autors/es: Berta Sellarès Jansana, Lola
Peña Trullà, Marcel Rosal Font, Marc
Torelló Plazas i Victòria Vidal Gutiérrez
2n premi: El Ninot de neu màgic
Autors/es: Carles Llopart Sánchez,
Guillem Ibáñez Olivella, Jordi Lara
Miralles i Gerard Martínez Sanahuja
C
1r premi: En Manel i la visita al país
màgic
Autors/es: Ana Brantuas Conejo,
Martí Ruiz Soteras, Mireia Cerdán
Almirall i David Serra Beltran
2n Premi: La trampa dels Reis Mags
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6è A
1r premi: La llum de Nadal
Autor: Óscar Lafuente Arjona
2n premi: Pensaments de Nadal
Autora: Mariona Lara Miralles

1r ESO A
Recita: Arnau Moldes “El Caganer”
de Francesca Aubanell
Música: Laia Camps (Piano) i M. del
Mar Ventura (flauta travessera)
Interpreten “Ragtime” de Xavier Boliart

2n ESO A
Reciten: Lídia Martín i Marta Torelló
“Nadal” de la cançó de Sau.
Música: Manel Llorca i Oriol Font
(guitarra elèctrica) “Californication”
de Red Hot Chili Peppers.
2n ESO B
Reciten: Oriol Quintana i Elena An·
dreu “Un Regal Especial” de Frances·
ca Aubanell.
Música: Arnau Rosell (violoncel)
“Allemanda” de la suit de Bach.
2n ESO C
Reciten: Carla Busquets i Georgina
Pérez “M’agradaria que tot l’any fos
Nadal”
Música: Víctor Carmona (guitarra)
“21 Guns” de Green Day

6è B
1r premi: Nadal joiós
Autor: Nil Lujan Pallarès
2n premi: Nadal de colors
Autora: Ruth Mullor Bermejo
6è C
1r premi: El millor regal de Nadal
Autora: Sandra Sánchez Hernández
2n premi: El Nadal a la natura
Autora: Begoña Lafuente Arjona
Concurs de postals de Nadal
5è A
1r premi: Marta Granato Navarro
2n premi: Adriana Canut González
5è B
1r premi: Anna Rifé Mata
2n premi: Maria Mestres Castellví
		
5è C
1r premi: Alba García Pérez
2n premi: Georgia Conesa Jasanada
6è A
1r premi: Anna Felipe Sáez
2n premi: Laura Miravet Martín
		
6è B:
1r premi: Carmen Espejo Fernández
2n premi: Joan Carles Santamaría Font

Els pastorets, concurs cicle mitjà i superior
1r ESO B
Recita: Arnau Tost “Cançó d’estrella”
de Jacint Verdaguer
Música: Irina Torra (Piano interpreta
“Preludi” de M.A. Charpentier
1r ESO C
Reciten: Judith Porta i Mireia Lerena
“Fum, Fum, Fum”
Música: Rosalia Font (flauta de bec) “A
Me Fure” Melodia popular del Japó.
Óscar Páez i Roger Torra (guitarra)
“Ja s’acosta la diada” de K.G. Hering.

Pel que fa als guanyadors dels premis
literaris, aquest any van ser:
1r ESO
Grup G1
Guanyadora: La Navidad, tiempo
para pensar de Laia Escala
Finalistes: Obre els ulls de Núria
Rosell, L’esperit de Nadal d’Alba
Duran i Uno solo no puede cambiarlo, pero sí puede ayudar d’Ari·
adna Lou

octubre - novembre - desembre 2009
1r ESO C
Guanyadora: Judith Porta
Finalistes: Rosalia Font, Júlia Serrano
i Laia Callau

Guanyadors 1r i 2n d’ESO
Grup G2
Guanyador: Descubriendo la felicidad de Camilo Muñoz
Finalista: Un somriure, un somni
d’Irina Torra
Grup A3
Guanyadora: Cartes a Guatemala
de Mireia Mauricio
Finalista: Contrastos, altres realitats de Mireia Lerena
Grup G4
Guanyadora: El Nen Pobre de Jés·
sica Saumell
Finalista: L’orfanat d’Albert Martín
2n ESO
Grup G1
Guanyadora: Espejos rotos d’Hele·
na Andreu Gràcia
Finalistes: Caso Contraste d’Oriol
Navarro, ¿Por qué los contrastes

sociales actuales? de Laia Rovira
Grup G2
Guanyador: Hombre rico, hombre
pobre de Josep Margarit Casas
Finalista: La fi de la guerra de Carla
Busquets
Grup G3
Guanyadora: Contraste de Cristina
Bailón
Finalista: La Famosa Raquel de Car·
lota Terme
Concurs de postals de Nadal
1r ESO A
Guanyadora: Ariadna Lou
Finalistes: Mariona Roca, Roger Gi·
bert, Anna Rosell
1r ESO B
Guanyador: Oriol Depalle
Finalista: Xavi Oriola

2n Concurs
NADAL DIGITAL

2n ESO A
Guanyadora: Judith Sàbat

Categoria
1r Batxillerat

2n ESO B
Guanyador: Alejandro Rubiano

1r premi: A letter to heaven
Autores: Marta Vallès i Marina Solé

2n ESO C
Guanyadora: Lídia Piñol
Finalistes: Nil Soler i Anna Ibars

2n premi: Aint got no, I go ti live
Autors: Àlex Amat i Jordi Torelló

3r i 4t ESO

3r premi: When you’re gone
Autores: Isabel Pérez i Sílvia Llopart

Sota el títol IMATGES QUE PARLEN SOLES, els nois i noies de 3r
i 4t d’ESO van participar (individual·
ment o per parelles) en el 2n concurs
d’expressió creativa

1r accèssit: Looking for paradise
Autora: Anna Hernández

3r ESO
Guanyadors: Laura Ros / Cristina Al·
mirall / Judith Rossell / Guillem Ayo·
ra / Ester Viñas / Laura Torné i Aida
Cortiada
Finalistes: Helena Urpí / Regina Flix i
Júlia Esteban
4t ESO
Guanyadors: Teresa Romero / Cristi·
na Roca / Maria Del Mar Piñol / Júlia
Ayora / Noelia Navarro i M. Elena
Ventura
Finalistes: Lorena Belda / Laura Bar·
riendos / Marta Raventós / Anna Llo·
part i Eloi Albiol.

2n accèssit: Deseos de cosas imposibles
Autora: Ainhoa Brantuas
Finalista: Poema a Maragarita
Autora: Paddy Hanna
Finalista: My immortal
Autores: Esther Mateu i Judith Bermejo
Finalista: No dudaría
Autor: Roger Fuster

Categoria
2n Batxillerat
1r Premi: Here I’m
Autores. Sara Pino i Alejandra Roca
* La resta de premis han quedat deserts

NOTA: Per culpa de les inclemències del temps i com que estava previst celebrar alguns dels certàmens en el mateix dia de la festa de l’esport, només hem disposat d’imatges d’algunes de les seccions.

CONCURS DE DIBUIX
Des de fa 4 anys, la Unió de Botiguers de Sant Sa·
durní, organitza un concurs de dibuix sobre la Fira
Comercial i Industrial, pels alumnes de 4t de primà·
ria de les diferents escoles del poble. L’alumne de
quart A del nostre centre, Joan Ferrando i Miró, va
guanyar el primer premi. El van obsequiar amb un
MP3 i un quadre amb el dibuix premiat.
CONFERÈNCIA DE PAU JOAN HERNÁNDEZ,
AUTOR DE “L’OMBRA DEL STUCKA”
El dimarts dia 3 de novembre en Pau Joan
Hernández va fer una xerrada-col·loqui so·
bre una de les seves novel·les per a joves.
L’Ombra del Stucka narra les intrigues del
passat d’alguns habitants de Benissuda (un
poble imaginari situat a la vora de l’Ebre),
a partir d’algunes investigacions que fan els
seus joves protagonistes.
Aquesta obra la llegeixen els alumnes de 4t d’ESO dins l’assignatura de
llengua i literatura catalanes i també serveix per a treballar dos temes
d’història: la 2a guerra mundial i la Guerra civil i la Batalla de l’Ebre.

SOPAR DE NADAL
Els docents, l’administració del centre i membres del pa·
tronat varen realitzar el passat 16 de desembre un sopar al
restaurant Sol i Vi on, a part de celebrar el Nadal, també es
van celebrar els 25 anys de dedicació del Sr. Pere Cardenal,
la Sra. Concep Forns, la Sra. Imma Miró, la Sra. Montse Se·
gura, la Sra. Mercè Guiu i la Sra. Mercè Pallarès així com els
15 anys del Sr. Joan Grases i la Sra. Agustina Mateos. L’acte
va acabar amb la felicitació del Sr. Josep Ferrer, president
de la Fundació.

MARATÓ DE TV3
Cada any el Col·legi fa una xerrada sobre el
tema de La Marató. Enguany la xerrada va ser
dirigida als alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxi·
llerat. El tema d’aquest any tractava sobre les
malalties minoritàries.
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El nostre Nadal

Alumnes de 2n d’E

SO recullen aliment

s

Alumnes de primària venent
productes a la Fira de Nadal

Alumnes de Primer d’ESO venent prod

uctes artesanals

escolar amb
Alumnes de 5è i 6è que fan teatre extra
orets
Past
la Núria Plazas, representen Els

Cicle Inicial fa cagar El Tió

El Patge Percifal, els seus ajudants i el Pare Noël
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Les mestres d’Educació Infantil inter

pretant “ELS PASTORETS” per als

seus alumnes.

octubre - novembre - desembre 2009

Resultats
futbol sala infantil
SANT JOSEP - ESCOLA CIM................ 1 - 7
D.MALLAFRÉ - SANT JOSEP................ 6 - 1
SANT JOSEP - ROQUETES “A”............ 2 - 2
M.CABAÑES - SANT JOSEP ...............12 - 2
SANT JOSEP - ROQUETES “B”........... 4 - 9

Resultats
hoquei 2009 - 2010
HOQUEI INICIACIÓ PREBENJAMI
4 - 5 ANYS
SANT JOSEP - VILAFRANCA............... 2 - 1
RAMON - SANT JOSEP........................ 0 - 3
SANT JOSEP - NOIA............................. 3 - 0
HOQUEI INICIACIÓ PREBENJAMÍ “A”
6 - 7 ANYS
SANT JOSEP - CAPELLADES............... 9 - 2
IGUALADA - SANT JOSEP................... 0 - 13
SANT JOSEP..................................DESCANSA
SANT JOSEP - MASQUEFA.................. 8 - 2
IGUALADA - SANT JOSEP................... 0 - 12
HOQUEI INICIACIÓ PREBENJAMÍ “B”
6 - 7 ANYS
VENDRELL - SANT JOSEP................... 5 - 3

JOSEPH - NOIA..................................... 9 - 1
JOSEPH - VILANOVA........................... 2 - 3
CALAFELL - JOSEP............................... 4 - 7
JOSEPH - RAMON................................ 3 - 4
PREBENJAMÍ GRUP 8
SANT JOSEP - PIERA............................ 0 - 3
VILANOVA - SANT JOSEP................... 3 - 0
SANT JOSEP - MASQUEFA.................. 0 - 3
SANT JOSEP - MARTORELL................ 1 - 2
PIERA - SANT JOSEP............................ 3 - 0
SANT JOSEP - VILANOVA................... 0 - 3
MASQUEFA - SANT JOSEP.................. 2 - 1
PREBENJAMÍ GRUP 7
CORBERA - SANT JOSEP..................... 0 - 3
SANT JOSEP - MASQUEFA.................. 0 - 3
NOIA - SANT JOSEP............................. 3 - 0
SANT JOSEP - TORRELAVIT................ 2 - 2
SANT JOSEP - CORBERA..................... 3 - 1
MASQUEFA - SANT JOSEP.................. 3 - 1
SANT JOSEP - NOIA............................. 2 - 3
PREBENJAMÍ GRUP 18
SANT JOSEP - CERDANYOLA............. 3 - 0
CASTELLAR - SANT JOSEP.................. 0 - 3
SANT JOSEP - TERRASSA.................... 2 - 2
RIPOLLET - SANT JOSEP..................... 1 - 2
CERDANYOLA - SANT JOSEP............. 0 - 3
SANT JOSEP - CASTELLET.................. 3 - 0
TERRASSA - SANT JOSEP.................... 3 - 2
SANT JOSEP - RIPOLLET..................... 3 - 0
BENJAMÍ GRUP 3
CAPELLADES - SANT JOSEP............... 7 - 7
SANT JOSEP - MASQUEFA.................. 5 - 9
NOIA - SANT JOSEP............................10 - 5

SANT JOSEP - TORRELAVIT................ 4 - 3
SANT JOSEP - CAPELLADES............... 9 - 12
MASQUEFA - SANT JOSEP.................. 8 - 3
SANT JOSEP - NOIA............................. 5 - 14
TORRELAVIT - SANT JOSEP................ 4 - 6
SANT JOSEP - PIERA............................ 6 - 4
BENJAMÍ GRUP 14
JESÚS, MARIA I JOSEP - SANT JOSEP. 1 - 8
SANT JOSEP - SANT FELIU................. 6 - 6
SANT JUST - SANT JOSEP................... 2 - 8
SANT JOSEP - SETMENAT................... 4 - 3
SANT JOSEP - JESÚS, MARIA I JOSEP. 6 - 2
SANT FELIU - SANT JOSEP................. 3 - 6
SANT JOSEP - SANT JUST..................11 - 5
ALEVÍ GRUP 7
VILANOVA - SANT JOSEP................... 7 - 3
SANT JOSEP - VILASSAR.....................10 - 1
JESÚS, MARIA I JOSEP - SANT JOSEP.... 5 - 7
SANT JOSEP - SETMENAT..................17 - 0
SANT JOSEP - VILANOVA................... 1 - 2
VILASSAR - SANT JOSEP...................... 1 - 5
SANT JOSEP - JESÚS, MARIA I JOSEP. 2 - 3
SENTMENAT - SANT JOSEP................ 0 - 11
INFANTIL GRUP 12
CORBERA - SANT JOSEP....................10 - 6
SANT JOSEP - REUS............................. 1 - 5
S.RAMON - SANT JOSEP..................... 4 - 7
MOLLERUSSA - SANT JOSEP.............. 6 - 8
SANT JOSEP - VILANOVA................... 4 - 12
SANT JOSEP - CORBERA..................... 5 - 10
REUS - SANT JOSEP............................10 - 1
SANT JOSEP - S.RAMON..................... 4 - 5
SANT JOSEP - MOLLERUSSA.............. 8 - 3
VILANOVA - SANT JOSEP................... 5 - 2

Hoquei Joan Petit
La secció d’hoquei del Col·legi Sant
Josep es va voler solidaritzar amb
la Fundació Joan Petit nens amb
càncer i va aprofitar la celebració
del 5è torneig d’hoquei que anu·
alment es realitza la primera set·
mana del mes de juny i que compta
amb la participació de més de 300
nens de 30 equips de tota Catalu·
nya. Per a l’ocasió, es van perso·
nalitzar les samarretes del torneig
amb el logotip de la Fundació Joan
Petit i sol·licitar amb el lliurament
d’aquesta un donatiu als partici·

pants i acompanyants. En el 2009 la
secció d’hoquei del Col·legi conjun·
tament amb el CE Noia van ser els
encarregats d’organitzar el torneig
del Joan Petit que es va celebrar a
l’Ateneu el 20 de juny. La recapta·
ció per la venda de samarretes en
tots els actes en què ha participat
la secció d’hoquei fins aquest mes
de desembre ha comportat un im·
port total de 1.600 euros, el qual
serà ingressat en el compte previst
per a les donacions. Des d’aquí, el
Col·legi Sant Josep i el coordinador

general d’hoquei agraïm la solidari·
tat de tothom que ha col·laborat en
aquesta aportació.

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: Joan Cañís, 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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Allà on vagis

Transport escolar
Serveis a empreses
Excursions
Congressos
i convencions

Telèfon:

93 818 06 11

Telèfon d’urgències 24 h

Fax:

93 892 37 22
E-mail:

info@dotorbus.com
Web:

www.dotorbus.com

