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Editorial
Sovint llegim als mitjans de comunicació que
l’aprenentatge de llengües estrangeres resulta imprescindible en el món del segle XXI. A
l’escola, som conscients que vivim en un món
global i, per tant, creiem que un dels nostres
objectius principals ha de ser proporcionar als
nostres alumnes tots aquells recursos necessaris perquè puguin desenvolupar una comunicació efectiva amb altres llengües i cultures.
L’aprenentatge que es feia a les escoles fa dues
dècades és ben diferent del que s’hi fa avui
en dia. Aprendre anglès en aquells moments
consistia en assimilar uns coneixements que,
per a la majoria, eren ben difícils de portar a
la pràctica, tot i que des de l’escola ja es mirés
de potenciar amb els penfriends (amics per
correspondència) i l’oferta d’estades a l’estranger a l’estiu.
Però tot això ara és ben diferent. Ens trobem
en l’era de la informació, d’Internet, del facebook i del twitter, de la facilitat per a viatjar
arreu del món i, sobretot, de la necessitat de
dominar l’anglès per accedir i promocionarse en el món laboral. Per tant, l’aprenentatge de llengües estrangeres ha esdevingut una
necessitat real i, des de l’escola, hem adaptat
els objectius, els continguts, la metodologia
i la didàctica de l’aprenentatge d’acord amb
aquest nou marc global.
Un bon aprenentatge d’una llengua comença
molt aviat i, és per aquest motiu, que des de
fa anys, potenciem l’anglès a l’educació infantil, perquè sabem que aquests alumnes de 3
anys encara es troben en la fase d’adquisició
del llenguatge i, per tant, poden aprendre una
segona i una tercera llengua de la mateixa manera que aprenen la llengua materna. És aquí
on comencem a treballar dos aspectes molt
importants i difícils d’adquirir més endavant:
d’una banda, la musicalitat, l’entonació i l’accent i, de l’altra, el sentit innat de la gramàtica.
Quan els nostres alumnes arriben a la primària, continuen el procés d’aprenentatge i estan
preparats per ampliar totes les habilitats que
han desenvolupat els anys anteriors. El que
volem és que, quan acabin aquesta etapa, estiguin preparats per utilitzar la llengua estrangera per expressar-se i interactuar oralment
i per escrit en situacions senzilles i habituals.
En les properes etapes, es pretén que els
nostres alumnes treballin l’expressió oral, la
comprensió de textos escrits i els aspectes
gramaticals més tècnics, desenvolupant un
llenguatge ampli per tal de ser capaços d’estructurar un discurs clar i entenedor que els

El passat 21 de març vàrem celebrar la
faJornada de Portes Obertes en la que fa
miliars, amics, professors i alumnes vam
jortenir l’oportunitat de compartir una jor
nada especial i gaudir de l’espectacle que
enguany tenia com a tema “la Cultura en
prola seva diversitat”, amb motiu de la pro
interclamació de l’any 2010 com a “Any inter
nacional de l’apropament de les cultures”.
Amb aquest ja tradicional espectacle, el
Col·legi va expressar que vol fomentar la
acondiversitat cultural com a mitjà per a acon
seguir que la vida intel·lectual, afectiva i
plenamoral dels nostres alumnes sigui plena
Lliment enriquidora. Des de la revista Lli
gams agraïm a tothom la seva assistència.

permetrà comunicar-se en llengua estrangera. En definitiva, cal que en aquest període els
coneixements s’assimilin de forma flexible per
tal d’assentar les bases per continuar, de manera progressiva i autònoma, un aprenentatge
que ha de durar tota la vida.
Com a novetats d’aquest darrer curs cal destacar la creació d’un Departament de Llengües Estrangeres, que estructura i planifica
de forma coordinada i horitzontal les programacions. També s’ha actualitzat el laboratori
d’idiomes, amb la incorporació de nous i més
moderns sistemes que facilitaran l’aprenentatge i dels quals se’n beneficiaran també els
alumnes de segon i tercer de secundària que,

des d’aquest any, cursen el francès com a segona llengua estrangera.
Al col·legi, valorem especialment la importància d’aprendre llengües estrangeres i, per això,
ens esforcem per fer-les realitat al nostre dia
a dia. Volem compartir i transmetre aquesta
inquietud als nostres alumnes, perquè sabem
que es tracta d’un coneixement que els donarà accés a nombroses oportunitats, tant acadèmiques com professionals, que poden ser
crucials per al seu futur.
Adelfa Mora Estrada
Cap del departament de Llengües Estrangeres
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Portes Obertes
La missa
Aquest any vàrem iniciar la diada de Portes
Obertes amb la celebració d’una Eucaristia
a l’Església Parroquial
de Sant Sadurní. Mossèn Carles Catasús va
oficiar la missa que va
organitzar la professora Montse Figueras. Un
grup d’alumnes també
hi va col·laborar fent
una actuació musical.

Les exposicions
El Col·legi va preparar diferents exposicions als dos edificis (tant al d’Educació Infantil com al de Primària, ESO i Batxillerat) per a què els visitants
poguessin veure una mostra dels diferents treballs i pràctiques que els alumnes fan al llarg del curs. A més a més, els alumnes de 3r d’ESO varen
organitzar un bar per recollir diners per al viatge de fi de curs de l’any vinent.
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Josep Lluís Bermúdez es jubila
A la sala dels professors el dia 5 de
març es va fer el comiat d’en Josep
Lluís Bermúdez. A part de professor, en Josep Lluís va ser director
del Col·legi entre el 1976 i el 1983,
etapa molt important en la qual es
va produir un canvi cap a un claustre laic. Aquest dia els companys li
varen agrair la seva tasca al nostre
centre i retre homenatge amb regals. Esperem que gaudeixi aquesta merescuda jubilació i li donem
l’enhorabona.

Entrevista a Josep Lluís Bermúdez
Josep Lluís, com i quan vas arribar al Col·legi
Sant Josep?
Quan vaig acabar d’estudiar “Filosofia i lletres”
em van fer responsable del Col·legi Major dels
estudiants gabrielistes, a Salamanca, i mentre
vaig tenir aquest càrrec, vaig estudiar la carrera
de psicologia. En acabar la carrera va coincidir
que el director del Col·legi Sant Josep d’aleshores deixava el càrrec, llavors em van proposar
a mi que vingués a ocupar el lloc de direcció. Va
ser l’any 1976, al setembre farà 34 anys que vaig
arribar a Sant Sadurní.

legi, se’n van anar tots els germans al mateix
temps que hi va haver professors que es van
presentar a oposicions i altres que van marxar
a l’institut Intermunicipal. Va ser un cop molt
fort haver de substituir a 8 professors de cop,
tot i així, el Col·legi va anar creixent. He d’afegir, també, que per a mi era un moment molt
difícil quan havíem d’acomiadar a un professor,
en aquella època se’n trobaven molts i no sempre encertàvem en seleccionar-los.

En quines etapes dividiries la teva trajectòria?
Hi ha dues etapes molt clares: una primera etapa de vuit anys de director i una segona etapa
de 26 anys de professor. En aquesta segona
etapa també hi ha dues parts: una primera part
en la que vaig exercir sobretot a batxillerat fent
filosofia i lògica matemàtica, i una segona part
en la que vaig estar a l’ESO fent castellà i tècniques d’estudi i diverses activitats més.
Quina ha estat la millor etapa per a tu?
Aquests últims deu anys han estat els que he
gaudit més de la professió d’ensenyar. A mesura que anava millorant la relació amb els companys i amb l’alumnat m’anava trobant més a
gust. Als començaments d’exercir feia un crit i
callava tot el món, la gent ho recorda i m’ho diu
encara ara, alguns fins i tot m’han dit “no ens
atrevíem ni a respirar”. Doncs a mesura que he
anat millorant aquest aspecte he anat gaudint
més, això sí, no he baixat mai el nivell d’exigència. Si hagués de continuar seguiria més l’última
línia que no pas la del principi.
I quina ha estat l’etapa més crítica?
Els moments més crítics van ser quan estava a
la direcció. Un moment difícil a nivell personal
va ser quan vaig sortir de ser germà, la gent no
n’estava acostumada, no era ben vist que fes
una cosa tan senzilla com anar a prendre una
cervesa amb els companys al bar de la Plaça,
vaig haver de suportar crítiques.
Per altra banda, també va ser un moment molt
difícil quan, al cap de tres anys d’estar al Col-

gaudir. Jo he arribat a passar-ho molt bé amb
aquesta professió, tot i així, he hagut d’anar
agafant tècniques i adaptar-me sense, repeteixo, baixar mai el nivell d’exigència. A vegades
ens hem d’enfrontar amb alumnes, però considero que són casos molt concrets i no ens
n’hem de sentir culpables.
A part de Filosofia i lletres també vaig estudiar
Psicologia i arribat a un punt vaig haver de triar
entre ser psicòleg o professor, vaig dubtar i finalment vaig triar ser professor. Ara per ara no
dubtaria, triaria ser professor.
Una altra cosa que veig ara és que jo em pensava que no em sabria adaptar als alumnes més
petits, al principi volia ensenyar només als més
grans i ara veig que era un error. M’ho he passat tant o més bé amb els alumnes de primer i
segon d’ESO com amb els de batxillerat, fins i
tot diria que et compensen més els petits.
Com veus el Col·legi Sant Josep, ara?
Veig que vénen alumnes que són fills i fins i tot
néts d’exalumnes, això és perquè els va anar
molt bé. Hi ha hagut canvis però penso que la
línia mestra de valors i l’ideari clau s’ha mantingut, aquesta línia i l’ideari són un èxit del Col·legi.

De què estàs més satisfet?
Estic satisfet de moltes coses, però sobretot diria en general que de la línia de progressió que
ha fet el Col·legi, també he de dir que em sento
especialment orgullós de quan vaig introduir
les Tècniques d’Estudi al Col·legi, aleshores va
ser una novetat. Fins i tot vaig fer un manual
a partir d’un curs d’”aprendre a aprendre” de
la Universitat de Navarra. Vam ser una escola
pionera en introduir aquesta matèria a l’ensenyança, i també ho vam ser quan vàrem introduir l’aula d’informàtica com una nova tècnica
d’ensenyament.
Amb la perspectiva que tens ara, parla’ns de ser
professor, què en penses d’aquesta professió?
Considero que és una professió que si no és
vocacional, és com un sacrifici i impossible de

En el teu comiat vas llegir un poema, quin missatge volies transmetre?
Volia expressar els sentiments que la situació
em provocava i fer-ho com millor sé, poèticament. Hi havia tres sentiments clau: AGRAÏMENT, perquè he tingut molta sort, tot i que hi
ha hagut crisis inevitables en 34 anys. PERDÓ,
sense eufemismes, perquè per falta de maduresa o experiència, pot ser que jo arribés a ser
un problema per algú i aprofito l’entrevista per
a demanar-lo altre cop. ACONSELLAR amb
atreviment, aconsellar que s’hauria de prohibir
que els professors no ens valoréssim suficientment, el Col·legi sense els professors no seria
el mateix. I també PROHIBIR queixar-se, volia
fer fora la imatge de dolor per la jubilació, ja
que la vida continua; ni jo ni res no s’ha “mort”,
tinc una visió positiva de la jubilació.
Gràcies Josep Lluís, i molta sort.
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Carnaval

a Educació Infantil

a Cicle Inicial

Com cada any, el Col·legi ha celebrat el Carnaval fent diverses activitats,
aquestes varen començar el dia 5 de febrer amb l’arribada del Carnestoltes. Enguany, moltes activitats estaven relacionades amb la Biodiversitat,
amb motiu de l’any 2010 com a “Any internacional de la Biodiversitat”
per les Nacions Unides. Finalment, els nens i nenes d’Educació Infantil
varen sortir al pati a ballar amb la disfressa que s’havien confeccionat a
classe i s’ho van passar d’allò més bé.

Dijous dia 11 de febrer a la tarda, tots els alumnes de Cicle Inicial van anar a la plaça del Montseny a celebrar dijous gras i a menjar-se el tradicional
entrepà de truita o botifarra d’ou. Tot i el fred, s’ho van passar pipa durant l’estona que van jugar per la plaça. A l’endemà, s’ho varen passar molt
bé fent un taller de maquillatge i, un cop pentinats, van sortir al pati a jugar i a ballar.
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a Cicle Mitjà

Carnaval

Els alumnes de Cicle Mitjà durant la setmana de Carnaval van fer diverses activitats,
van realitzar unes caretes a l’àrea de plàstica, on cada alumne va crear la seva màscara.
El dia del dijous llarder, seguint la tradició, varen sortir a berenar a diferents parcs de
Sant Sadurní. Els alumnes varen menjar la típica truita, coca de llardons i botifarra.
El divendres a la tarda com a cloenda de les festes de carnaval, els nens i nenes de cicle
mitjà es van disfressar i pintar. A continuació, varen escenificar diferents balls.

a Cicle Superior
Els alumnes de cicle superior van celebrar el carnaval
a la sala d’actes de l’escola.
Nens i nenes van actuar
per als seus companys i
mestres. Tant les actuacions (ball, teatre…) com les
disfresses van estar triades i
muntades per ells. El resultat no podia ser millor. S’ho
van passar molt i molt bé.

5

Els cargols (P-2)

Els més petits

FESTA DEL COLOR GROC
Amb música, balls i molta diversió, els cargols varen fer la festa del color groc com a cloenda
de les activitats sobre aquest color realitzades durant el primer trimestre, com ara l’observació
d’objectes de color groc, tastar fruites d’aquest color i posar-se ulleres per a veure-ho tot groc.

OBSERVEM EL CREIXEMENT D’UNA PLANTA
Amb motiu del treball de la Biodiversitat per portes obertes, els cargolets van observar el creixement d’una llavor de mongeta. Van veure com
posant-li aigua i treient-la al solet, va anar creixent una planta ben bonica.

Els bambis (P-3)
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BAMBIS P-3 A LA GRANJA DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
El dimarts 2 de març, els bambis van anar d’excursió a “La Granja” de Santa Maria de Palautordera. Van fer una visita als diferents animals de la granja. Van fer una petita excursió
al bosc on van trobar la fada de l’hivern que els va explicar molts secrets sobre la natura.
Finalment van fer una passejada amb carro.
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de la casa

Els esquirols (P-4)

L’HIVERN DELS ESQUIROLS
A partir d’una fotografia d’un paisatge nevat, els nens i nenes esquirols van fer una
composició fent flocs de plastilina i un ninot de neu.

Els elefants(P-5)
EXPERIMENTEM AMB LES MATES
Durant la setmana del 25 al 30 de gener els elefants van fer d’investigadors:
van experimentar i observar la distància que recorren les pilotes amb diferents
plans inclinats i també van relacionar els cossos i figures geomètriques amb la
realitat que els envolta.

MENJA FRUITA!
Aquest taller el varen
realitzar els alumnes
de p-5 elefants perquè s’engresquessin a
menjar fruita. A través
d’un conte i una cançó,
es van emportar a casa
un iman d’una maduixa
per recordar i fomentar el consum diari de
fruita.
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Calaix

2n de primària
MURAL AMB ELS
CINC CONTINENTS
A partir del llibre de lectura “La
balena blanca”, els alumnes de 2n
han realitzat un mural amb els cinc
continents i han marcat els països
i les capitals pels que ha passat
la balena al llarg de la novel·la, a
més a més, els alumnes han anat
portant “curiositats” dels llocs per
ampliar-ne la informació.

3r de primària
TREBALL EXPLICATIU
SOBRE PLANTES
En grups, els alumnes de tercer varen realitzar un text explicatiu sobre
les plantes. Primer van buscar la informació més important i després la
van escriure en una cartolina gran de
manera organitzada, finalment en van
fer una exposició oral.

TREBALL
SOBRE
MAMÍFERS
Els alumnes de
tercer també han
realitzat un treball per a aprendre els diferents
tipus
d’animals
mamífers que hi
ha.

4t de primària
PULMONS
Els alumnes de quart
de Primària han estudiat els aparells
del cos humà. Per tal
d’aprofundir més en
el tema, els alumnes
varen portar pulmons
i cors de xai i els van
observar i manipular
a la classe. Va ser una
experiència molt positiva i profitosa.
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UNIVERS
Els alumnes de quart varen treballar a classe el tema
de l’univers i per aquest motiu varen confeccionar amb
volum els diferents planetes i el sol, a continuació, els
van penjar al passadís. A plàstica també varen dibuixar
en una làmina el sistema solar.
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de Sastre

5è de primària
ESPAIS NATURALS
Dins de l’àrea de coneixement del medi
social els nens i nenes de cinquè per
parelles varen buscar informació sobre
espais naturals protegits de Catalunya i
tot seguit elaboraren un treball sobre la
situació, les espècies vegetals i animals,
el clima, les diferents activitats que s’hi
poden practicar, curiositats, etc.

MÀSCARES
A l’àrea d’Educació visual i plàstica els alumnes han fet unes
màscares orientals molt originals. Amb un disseny molt vistós, atractiu i acolorit. Els nens
i nenes van gaudir moltíssim
amb la confecció de la màscara
així com també amb els resultats.

6è de primària
Els alumnes de sisè van treballar la formació dels volcans a
l’àrea del medi natural. El dia de la presentació van anar al
pati i amb bicarbonat, colorant i vinagre, van veure la reacció
dels diferents components, imitant l’explosió típica dels volcans. Va ser una experiència que els va agradar molt!

1r
d’ESO

Alumnes de primer d’ESO exposen el Treball
de Síntesi que
enguany tractava
sobre dietètica i
nutrició.

2n d’ESO

Alumnes de segon d’ESO exposen el seu treball
de síntesi sobre com organitzarien els JJ.OO.
d’hivern de Barcelona-Pirineus 2022.
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Primària
2n PRIMÀRIA
El dijous dia 18 de març els nens i nenes de 2n de Primària van anar
d’excursió a Masquefa al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge
“CRARC” per a fer una descoberta en el món dels amfibis i els
rèptils.

5è PRIMÀRIA
El dijous 25 de març es va fer una sortida a Tarragona per tal de visitar
les muralles romanes, el Museu Arqueològic, les voltes del circ romà
i l’amfiteatre. Els noi i noies de 5è també van estar dinant a la platja.

ESO

Sortides
3r PRIMÀRIA
Aprofitant el tema dels animals que els nenes i nenes d’aquest curs
havien treballat en l’assignatura de medi, es va realitzar una sortida
al zoològic de Barcelona i visitaren totes les instal·lacions. La sortida
es va fer el dia 12 de març.

6è PRIMÀRIA
Sortida a Barcelona Ruta Gaudí

1r ESO: SORTIDA A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
El divendres 5 de febrer, el alumnes de 1r d’ESO van
realitzar la sortida cultural corresponent al 2n trimestre
a l’Espluga de Francolí. Allà, varen visitar les Coves, que
són les setenes coves més llargues del món i les segones de Catalunya formades per conglomerats. Com a
complement a la visita a les Coves, els alumnes van tenir
l’oportunitat de realitzar un taller d’excavació geològica.

2n ESO: EXCURSIÓ A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ I A POBLET
La visita a l’Espluga de Francolí que van realitzar els alumnes de 2n va
ser el dia 3 de març. Van iniciar-la al Museu de Vida Rural amb una visita
guiada sobre com era la vida al camp fa més de cent anys. Després del
museu, van visitar el Monestir de Poblet a fi d’observar diferents estils
arquitectònics i la vida en una comunitat de l’Ordre del Císter. La pluja
els va fer tornar una mica més d’hora.
10
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culturals
3r ESO
Com a complement de
l’assignatura de música, el
dia 3 de març els alumnes
de 3r d’ESO van assistir
a una audició didàctica
organitzada pel Taller de
Músics. L’audició va versar sobre “El jazz i les
seves manifestacions”.
Posteriorment l’alumnat
es desplaçà al Temple de
la Sagrada Família per fer
una visita guiada de l’edifici. La sortida s’havia de
complementar amb una
estada al Parc Güell que
es va anul·lar per motius
de pluja.

4t ESO
La Visita anual al Saló de l’Ensenyament forma part de la programació
de tutoria de 4t d’ESO i pretén ajudar
els alumnes en l’elecció dels estudis
postobligatoris.
El dia 18 de març hi van anar i després
van dinar al Campus Nord de l’UPC,
on els nois i noies van tenir un primer
contacte amb el món universitari.

Batxillerat
1r BATXILLERAT
Per tal de poder estudiar “L’Energia”, el dia 2
de març els alumnes de 1r de Batxillerat van
estar al Museu de la ciència i la tècnica de
Terrassa. Allí també van visitar l’edifici modernista “Masia Freixa” de l’arquitecte Lluís
Muncunill, situat al Parc de Sant Jordi.
2n BATXILLERAT
L’Obra Social La Caixa va muntar a Barcelona una exposició urbana i itinerant dins
el programa “Art al carrer”, que pretenia apropar als estudiants i al públic en general obres emblemàtiques d’artistes internacionalment reconeguts. El dia 19 de
gener van estar-hi els alumnes de 2n de Batxillerat que cursen la matèria d’història
de l’art. A la fotografia podem veure “El pensador de Rodin”

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Bellaterra va celebrar les Jornades de Portes Obertes durant el mes de febrer. Els alumnes de 2n de Batxillerat
del nostre col·legi van estar-hi el dia 2 del mateix mes i van poder assistir a algunes de les 50 xerrades que hi havia previstes.
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Tallers

3r i 4t DE PRIMÀRIA
Els divendres 19 i 26 de febrer els alumnes
de 3r i 4t varen realitzar els tallers, hi havia
15 tipus diferents de tallers (agulles d’estendre, pastissos, pizzes, marcs de fotografies, etc.) Es van fer grups de deu alumnes
barrejats i els pares varen venir a ajudar,
des d’aquí els agraïm la seva col·laboració.

1r i 2n DE PRIMÀRIA
El passat divendres dia 28 de gener i 5 de febrer
els alumnes de cicle inicial varen realitzar els tallers. Hi havia tres tipus de taller: el taller de bosses de tela de sac, el de pasta de paper i el taller
de fang. Tots els alumnes de 1r i 2n estaven barrejats i distribuïts en 6 grups. A cada grup hi havia
una tutora i 6 mares que van ajudar.
El procés d’elaboració va anar molt bé i els resultats, encara millor! Són uns artistes!

3r i 4t DE PRIMÀRIA
Alumnes de tercer i quart varen realitzar
un taller de la Mancomunitat PenedèsGarraf. Varen veure les diferents possibilitats de reutilització de residus d’una manera lúdica i senzilla, a través de materials
usats van realitzar diferents joguines.
D’altra banda, els alumnes de quart varen
fer un taller de paper reciclat, concretament varen fer un full a partir de cartolines, diaris i papers usats. Amb aquests fulls
més endavant en faran un treball.

5è DE PRIMÀRIA
Divendres 15 de gener, com a complement de l’àrea de medi natural, el pare
d’una alumna de cinquè de primària ens
va oferir una xerrada a la sala recreativa
sobre els animals: costums, hàbitat, curiositats... també vam poder veure i tocar
alguns exemplars, d’animals vertebrats i
invertebrats.
XERRADA DELS
MOSSOS D’ESQUADRA
Durant aquest trimestre
els Mossos d’Esquadra
han vingut al Col·legi a fer
xerrades sobre lleis i normes que poden afectar als
joves, sobre la delinqüència i altres temes com les
drogues. Van ser unes xerrades molt profitoses en
les els alumnes d’ESO que
varen poder fer preguntes
i aclarir molts dubtes.

La Cantata

TALLER DE SEXUALITAT A 4t D’ESO
Els dies 2, 4 i 9 de febrer els alumnes de 4t
d’ESO van realitzar uns
tallers sobre Educació
de la Sexualitat i prevenció del VIH/SIDA a
càrrec d’educadors de
l’entitat SIDASTUDI i
coordinats a través del
Servei de Joventut de
l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia.

Els alumnes de 6è varen cantar la “Cantata del
ratolí electrònic” el passat dia 19 de març a l’Ateneu, varen fer dues representacions, una pel matí
per als alumnes de 5è i una altra per la tarda per al públic en general. Va ser una
trobada de tots els cursos de 6è de Sant Sadurní organitzada per l’Ajuntament.

Recollida de diners
de la fira
de Nadal
Aquest passat mes
de gener, el mossèn Carles Catasús i
Rosa Montserrat com a representants de Càritas, i Gemma Sibill com a representant de la Fundació Joan Petit,
varen venir al Col·legi a recollir la recaptació de diners
que es va fer a la fira de Nadal. En aquest acte de recollida hi van estar presents els delegats de totes les classes
de Primària fins a segon de Batxillerat.
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La Diada de Sant Josep

Al nostre col·legi celebràrem el
dia de Sant Josep fent diverses
activitats.
Els nens i nens d’Educació Infantil van tenir actuació de titelles i ball.
L’animador MARK va ser l’encarregat de distreure els alumnes de 1r fins a 4t de Primària.
El parc de la Bòbila i el Gat
Cendrer es van omplir de nois
i noies que hi anaren a fer jocs
i a berenar.
De la secció d’ESO: 1r i 2n van
fer actuacions i balls diversos a
la sala d’actes, i 3r i 4t d’ESO,
juntament amb Batxillerat, van
tenir una tarda de Gimcana.
Tothom s’ho va passar d’allò
més bé.
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Festa de l’Esport

Aquest curs hem celebrat la 2a Festa de
l’Esport el dia 22 de gener.
Inicialment estava previst de fer-se abans
de les vacances de Nadal però les inclemències del temps no ho van permetre.
L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i el de Batxillerat van poder practicar multitud d’esports: tennis, steps, dansa, bàsquet, hoquei, futbol...
Algunes d’aquestes activitats es feien al
col·legi i altres en diversos centres espor-tius de la vila.

L’esquiada
de Batxillerat

Els alumnes de 1r de
Batxillerat van viure un
dies d’intensa companyonia a la neu. Els dies
3, 4 i 5 de febrer van
estar practicant esquí
alpí a la Molina i s’allotjaren al càmping Les Solanes de Bellver de Cerdanya.
Ningú va prendre mal i van tornar entusiasmats.
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Resultats hoquei
HOQUEI INICIACIÓ PREBENJAMÍ
4 - 5 ANYS
VILANOVA - JOSEP ............................. 1 - 2
JOSEP - VENDRELL ............................. 2 - 1
PIERA - JOSEP ...................................... 2 - 1
JOSEP...........................................DESCANSA
CALAFELL - JOSEP .............................. 2 - 1
VILAFRANCA - JOSEP ......................... 2 - 1
JOSEP - MASQUEFA ............................ 2 - 1
JOSEP - RAMON ....................................1 - 1
HOQUEI INICIACIÓ PREBENJAMÍ “A”
6 - 7 ANYS
JOSEP - IGUALADA ............................. 3 - 1
JOSEP............................................DESCANSA
MASQUEFA - JOSEP ............................ 2 - 8
JOSEP - IGUALADA ............................10 - 1
CAPELLADES - JOSEP ......................... 2 - 9
HOQUEI INICIACIÓ PREBENJAMÍ “B”
6 - 7 ANYS
JOSEP - VENDRELL ............................. 3 - 5
NOIA - JOSEP ....................................... 1 - 9
VILANOVA - JOSEP ............................. 3 - 3
CALAFELL - JOSEP .............................. 4 - 7
RAMON - JOSEP .................................. 3 - 4
PREBENJAMÍ COPA BARCELONA PB3
JOSEP - MATARÓ ................................. 1 - 2
SETMENAT - JOSEP ............................. 3 - 2
JOSEP - CLARET .................................. 0 - 3
TORDERA - JOSEP............................... 3 - 0

SANT JUST - JOSEP ............................. 0 - 3
JOSEP - TARADELL.............................. 0 - 3
MARISTES - JOSEP ............................... 2 - 2
MATARÓ - JOSEP ................................. 3 - 1
PREBENJAMÍ COPA BARCELONA PB9
JOSEP - MANLLEU............................... 1 - 3
RIPOLLET - JOSEP ............................... 0 - 3
JOSEP - CAPELLADES ......................... 2 - 1
SANT FELIU - JOSEP............................ 1 - 2
JOSEP - BIGUES I RIELLS ..................... 3 - 0
MOLLET - JOSEP ................................. 0 - 3
PREBENJAMÍ COPA BARCELONA PB B
JOSEP - NOIA ....................................... 2 - 1
CONGRÉS - JOSEP .............................. 3 - 2
JOSEP - TERRASSA .............................. 3 - 2
TONA - JOSEP ..................................... 2 - 2
JOSEP - PIERA ...................................... 2 - 1
JOSEP - SITGES .................................... 2 - 1
RODA - JOSEP ...................................... 2 - 1
NOIA - JOSEP ....................................... 2 - 2
JOSEP - CONGRÉS .............................. 1 - 3
BENJAMÍ COPA BARCELONA B-7
JOSEP - SANT JUST ............................. 2 - 6
SANT FELIU - JOSEP............................ 9 - 5
JOSEP - SANT CUGAT ........................ 7 - 5
ARENYS - JOSEP .................................. 4 - 9
JOSEP - VILANOVA ............................11 - 2
CORBERA - JOSEP ............................... 5 - 7
SANT JUST - JOSEP ............................. 4 - 11
BENJAMÍ COPA BARCELONA B-8
NOIA - JOSEP ....................................... 2 - 3
JOSEP - TONA ..................................... 6 - 1

Notícies d’hoquei

JOSEP - TORDERA..............................10 - 0
MANRESA - JOSEP ............................... 3 - 20
JOSEP - VIC .......................................... 6 - 1
CORNELLÀ - JOSEP ............................ 0 - 4
JOSEP - TERRASSA .............................. 9 - 0
JOSEP - NOIA ....................................... 6 - 3
TONA - JOSEP ...................................... 2- 5
ALEVÍ F-10
VILANOVA - JOSEP ............................. 3 - 5
JOSEP - AMPOSTA ............................... 1 - 1
MONJOS - JOSEP ................................. 3 - 2
JOSEP - MONTBLANC........................ 6 - 2
ESPLUGA - JOSEP ................................ 3 - 10
JOSEP - CAMBRILS .............................. 4 - 10
JOSEP - VILANOVA ............................. 5 - 8

Resultats
futbol-sala infantil
(Jespe)
LLUCH RAFECAS - JOSEP .................. 6 - 1
JOSEP - ARAMUNT COLLADA .......... 1 - 8
RAMUNT TACO - JOSEP .................... 7 - 1
JOSEP - FONT-RUBI ............................ 0 - 7
VILAFRANCA - JOSEP ......................... 2 - 2
JOSEP............................................DESCANSA
ESCOLA EL CIM - JOSEP..................... 1 - 2
JOSEP - DOLORS MALLAFRÉ ............. 0 - 7
ROQUETES - JOSEP ............................ 5 - 1

Diversos equips del Col·legi van disputar
un seguit de partits amistosos amb dos
clubs del Madrid que es van desplaçar de
visita a Catalunya. Concretament equips
del Club las Rozas i l’Alameda de Osuna
varen venir el cap de setmana el 20 i el 21
de febrer. Una vegada més l’esport ha servit per a fer noves amistats i compartir experiències amb jugadors d’altres indrets.

Com ja va sent tradicional, les seccions
d’hoquei i de patinatge del Col·legi van participar a la rua de carnaval de Sant Sadurní
d’Anoia. Amb una carrossa molt treballada i
un nombrós grup de més de 100 persones,
grans, petits i mitjans s’ho van passar d’allò
més bé.

Els més menuts de l’equip d’hoquei van anar
al Palau Blaugrana el dia 14 de febrer i varen
jugar durant la mitja part del partit que el
primer equip del FC Barcelona va disputar
amb el Liceo. Davant del públic assistent i
en aquest pavelló tan emblemàtic, varen fer
aquest breu partit d’exhibició que els va deixar un record inoblidable.

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.
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