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Editorial
Una alimentació equilibrada i variada és igual a una ali-
mentació sana. Nosaltres considerem aquest fet com 
a indiscutible i, per tal de destacar-ne la seva impor-
tància, us volem exposar a continuació, un seguit de 
preguntes amb les respostes corresponents:
“Per què menjar fruita?” Les fruites fresques són un 
grup d’aliments fonamentals per a la nostra salut, en 
especial per la fibra que ens aporta, per les vitamines, 
els minerals i els antioxidants, sense oblidar que el seu 
consum afavoreix la hidratació.
“És tan important el consum diari de verdures i hor-
talisses?” A banda de constituir durant milers i milers 
d’anys la font principal de l’alimentació, les verdures i 
hortalisses són importants perquè no contenen co-
lesterol, són pobres en greixos i, per la gran quantitat 
d’aigua que contenen, són antioxidants, hidratants i 
cardiosaludables.
“Engreixa el pa?” El pa no engreixa, el que fa que ens 
engreixem és el seu consum excessiu, sobretot si 
l’acompanyem d’aquestes salses que caracteritzen la 
nostra cuina. El pa és possiblement l’aliment més uni-
versal que coneixem i és un element bàsic sobretot en 
els nens i nenes en etapa de creixement.
“Com fer una alimentació equilibrada per als nens i 
nenes en edat escolar? Farem una alimentació equili-
brada si no obviem cap dels aliments essencials: ver-
dures, hortalisses, ous, làctics, llegums, cereals, fècu-
les, fruites, carns i peixos, si els combinem de forma 
correcta, i si no fem excessos amb aquells aliments 
que no són bàsics.
És difícil a vegades per als adults, tot i que som cons-
cients de la importància de la salut alimentària, seguir 
de prop les consignes i consells que ens arriben. La 
manca de temps que caracteritza la nostra vida labo-
ral i familiar, acostuma a ser l’excusa per no posar en 
pràctica algunes de les recomanacions que ens donen 
els qui entenen de salut.
A l’escola hem de vetllar per a què l’alimentació dels 
nens i nenes sigui el més variada i, per tant, sana que 
puguem.
Hi ha una dificultat amb la que ens trobem diàriament: 
hem de reforçar els hàbits alimentaris de forma que 
sigui perfectament normal menjar enciam, verdura, 
peix, llegums, fruita... tots aquells aliments que, com 
ja hem dit en més d’una ocasió, SÓN ESSENCIALS.
Aquesta tasca, per feixuga que sigui, la duem enda-
vant durant tot el curs escolar, de forma diària i sense 
defallir.
Hi ha un aspecte que ens agradaria remarcar: en el 
Col·legi Sant Josep hi ha una veritable voluntat d’oferir 
un servei de menjador que atengui a les necessitats 
alimentàries dels alumnes que en fan ús.
Mitjançant una reunió mensual amb la presència 
d’alumnes, professors i un representant de la nostra 
empresa que gestiona la cuina del Col·legi, posem en 
pràctica tots aquells aspectes als que ens hem referit 
en aquestes línies. Pensem que aquesta actitud és la 
que ens permetrà acomplir i dur a terme tot allò que 
us hem intentat explicar anteriorment.

Àgora Càtering

Acabant cicles
Com cada any, el Col·legi celebra el final dels cicles d’Educació Infantil, 4t d’ESO i 2n de 
Batxillerat. 
Enguany les festes de les orles hauran estat el 18 de juny per als alumnes de P-5 i 2n de 
Batxillerat i el 19 de juny per als alumnes de 4t d’ESO. 
Aquests actes seran inoblidables per als protagonistes de la festa.
(Les fotografies d’aquests actes sortiran a la propera revista de setembre) 
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4t d’ESO: el viatge a Cantàbria
Els alumnes de 4t d’ESO cada any esperen tancar l’etapa amb el viatge a Cantàbria. Aquest any van anar-hi 
del 22 al 26 de març. El primer dia van parar a esmorzar a Saragossa i a dinar a Burgos (com ja ve essent 
tradició) i a la tarda arribaven a l’hotel Soraya (Suances). Era la primera vegada que s’anava a aquest hotel i 
tothom en va quedar molt content. Quan a les visites realitzades, van ser al Parc de Cabárceno, Santander, 
els Pics d’Europa, la Vall de Liébana, les coves del Soplao, Comillas, Santillana del Mar i, a la tornada, el museu 

Gughenheim de Bilbao.
A més de sobaos, formatges i altres objectes 
típics, tothom va tornar amb molt bons re-
cords i una experiència inoblidable.

CONFERÈNCIA DE CIÈNCIA
El dimecres 5 de maig els alumnes de biologia de 1r i 2n de batxille-
rat van assistir a la conferència a càrrec de Ricardo Enrique PÉREZ 
TOMÁS, professor de biologia al departament de biologia cel·lular i 
patologia a la Universitat de Barcelona i membre del grup d’investiga-
ció de Biologia Molecular del Càncer. 

CONFERÈNCIA DE LITERATURA
La poeta, novel·lista i crítica literària Josefa Contijoch i Pratdesaba va 
participar en la programació de l’assignatura de Literatura catalana 

de 2n  de Batxillerat 
fent una conferèn-
cia i fòrum sobre els 
sonets de Bruixa de 
dol de Maria-Mercè 
Marçal dintre del 
marc de promoció 
de la lectura a les 
aules patrocinat per 
la Institució de les 
Lletres catalanes de 
la Generalitat de Ca-
talunya.

EL GRUP SALMALDON ACTUA 
PER ALS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT
El dia 26 de març a la tarda els alumnes de batxillerat van assistir a  la “per-
formance” de poesia, 
música i pintura a càrrec 
del grup Salmaldon. 
Salmaldon és una “per-
formance”  basada amb 
el mar Mediterrani que 
té com a eix principal la 
pintura de Montserrat 
Olivé, acompanyada de 
la música de Pemi Ro-
virosa i la narrativa de 
Montse Solé, essent així 
la suma de les tres arts. 

RECITAL D’EN 
PEP PICAS 
El dia 2 de juny, el 
cantautor Pep Pi-
cas va fer passar 
una bona estona 
als alumnes de lite-
ratura catalana de 
2n de Batxillerat 
amb la interpre-
tació d’algunes de 
les cançons més 
emblemàtiques del 
poemari Bruixa de 
dol de  Maria-Mer-
cè Marçal.

Batxillerat: recitals i conferències
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Els més grans de la casa amb els més petits
Seguint la tradició, els alumnes de segon curs de batxillerat van fer una visita als més petits de la casa, els “cargols” d’educació infantil. Va ser el 
passat 6 de maig, els grans van obsequiar als petits amb un ninotet del “Bob Esponja” i unes piruletes, i els petits van oferir  el seu peculiar record 
als grans, uns dibuixos que els alumnes de Batxillerat van penjar al seu passadís. Va ser una jornada molt entranyable.

Deixalleria
Al llarg del mes d’abril, els nens i nenes de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè de primària varen anar a la deixalleria, on varen poder veure 
la recollida selectiva dels residus dels quals no hi ha recollida domiciliària. També varen aprendre la importància del reciclatge i què s’ha de posar 
en cada contenidor i, finalment, els alumnes varen veure la utilitat del reciclatge fent un moneder amb un recipient Tetra-Brick. 

abril-juny 2010
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Els cargols (P-2)
PILARIN VERMELLIN
Durant el segon trimestre hem treballat el color vermell i hem fet la festa d’aquest color com a 
cloenda, realitzant, tots  junts, diverses activitats.

Els més petits  de la casa

Els bambis (P-3) ELS BAMBIS  ESTEM TREBALLANT ELS ALIMENTS
Durant la setmana del 10 al 15 de maig, els Bambis han fet diferents activitats:
han estampat pintura amb taronges i llimones, han descobert diferents gustos, el dolç i salat, 
tastant xocolata i olives, han comprovat que les taronges i les llimones són molt sucoses fent 
el seu suc. I, per acabar, varen anar a la cuina i, amb l’ajut dels cuiners, varen fer una coca.el seu suc. I, per acabar, varen anar a la cuina i, amb l’ajut dels cuiners, varen fer una coca.



CLASSE D’EDUCACIÓ VIAL AL NENS I NENES DE P-5
El dimarts 25 de maig els elefants van rebre la visita dels policies locals de Sant Sadurní per tal de fer una classe d’educació vial.

ELS BAMBIS VAN D’EXCURSIÓ A L’AUDITORI
El dia 27 d’abril els bambis van anar a veure un concert a 
l’Auditòrium titulat “Girasons: Cançoneta va, Cançoneta ve”.
En aquest concert, pensat per als més petits, sis músics 

interpretaven 
obres que com-
positors de dife-
rents èpoques 
van escriure per 
a infants o per 
a elements del 
seu entorn (una 
joguina, una ce-
lebració, etc.).

abril-juny 2010
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Els elefants(P-5)

Els esquirols (P-4)

Els més petits  de la casa

AQUÀRIUM
El dilluns 19 d’abril els esquirols van anar d’exursió a l’AQUÀRIUM DE BARCELONA.

L’Objectiu de l’excursió va ser mostrar als alumnes, d’una manera pràctica i entretinguda, 
la vida dels animals marins i, en especial la dels taurons, que havien estudiat a la classe.

També dins de l’Aquàrium van assistir a una representació que tenia com a protagonista 
un peix pallasso.

Els esquirols 



Calaix  de Sastre
ANIMACIÓ 
LECTORA
El passat dilluns 19 
d’abril els nens i ne-
nes de Primer van 
poder gaudir d’una 
sessió d’animació a la 
lectura, on van fer di-
ferents activitats rela-
cionades amb el con-
te que llegiran aquest 
tercer trimestre.

RECORDS DE LA MEVA VIDA
Els alumnes de tercer de primària, dins l’àrea 
de llengua catalana, van treballar la biografia 
i per aquest motiu van fer un treball sobre la 
seva vida.
Va ser un treball interessant i motivador, on 
pares i fills van compartir vivències i records. 
Finalment, a la classe cadascú va explicar als 
seus companys la seva petita autobiografia 
i va fer que hi hagués un coneixement més 
proper de tots ells. Felicitem a totes les fa-
mílies i els agraïm el seu suport i ajut per a la 
realització d’aquest treball.
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1r de primària

1r i 2n 
de primària

3r de primària3r de primària

RECICLATGE
A cicle inicial es dóna importància al reciclat-
ge, és per això que van fer un taller on a través 
d’un conte infantil es va explicar la classificació 
de les deixalles.

de llengua catalana, van treballar la biografia 
i per aquest motiu van fer un treball sobre la 
seva vida.
Va ser un treball interessant i motivador, on 
pares i fills van compartir vivències i records. 
Finalment, a la classe cadascú va explicar als 
seus companys la seva petita autobiografia 
i va fer que hi hagués un coneixement més 
proper de tots ells. Felicitem a totes les fa
mílies i els agraïm el seu suport i ajut per a la 
realització d’aquest treball.

3r de primària

LLENGUA
Al llarg del curs els alumnes de cinquè de primària han treballat de valent a les àrees de 
llengua. Durant els desdoblaments de català han fet exposicions orals davant dels seus 
companys dels treballs i redactats que havien realitzat en aquesta matèria.

5è de primària



Calaix  de Sastre

GIANNI RODARI
Aquest tercer trimestre, els alumnes de sisè han estat 
llegint el llibre “LES DUES VEGADES DEL BARÓ LAM-
BERTO” d’en Gianni Rodari.
Per grups o individualment van elaborar un treball sobre 
la biografia d’en Gianni Rodari. A l’aula van fer una tau-
la rodona per exposar la informació que havien trobat i 
compartir-la amb els seus companys.

LABORATORI DE NATURALS
Els alumnes de 1r d’ESO varen passar pel laboratori per veure mostres de ve-
getals amb l’objectiu de treballar de manera pràctica alguns conceptes treballats 
des de l’àrea de Naturals.

TREBALLS DE SÍNTESI
Al llarg de la setmana del 6 al 9 d’abril, els 
alumnes de tercer varen exposar els treballs 
de Síntesi.

Pels PRECS de 4t d’ESO, els alum-
nes de la branca científica i tecno-
lògica enguany han fet dos projec-
tes: la planificació d’una pista fixa 
d’autos de xoc i la construcció d’un 
pont llevadís.
La pista d’autos de xoc constava 
d’un disseny de la pista i de l’espai 
d’oci que l’envolta i diferents càl-
culs sobre electricitat i automa-
tismes. A més s’havia de construir 

una maqueta d’un auto de xoc que girés de forma autònoma quan xoqués 
amb un obstacle.
El pont llevadís constava en buscar una ubicació, dibuixar el pont, calcular els 
mecanismes necessaris per elevar-lo i fer una presentació del projecte. Fi-
nalment, també s’havia de construir una maqueta del pont, que a partir d’un 
interruptor, s’aixequés o abaixés i aturés el motor en arribar al punt final.

Pels PRECS de 4t d’ESO, els alum
nes de la branca científica i tecno
lògica enguany han fet dos projec
tes: la planificació d’una pista fixa 

Per altra banda, els alumnes de la branca humanístico-social, han fet 
un projecte de diversos aspectes relacionats amb l’empresa, com són 
l’elaboració nòmines i de contractes, facturació, etc. 

abril-juny 2010
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Concurs literari   de Sant Jordi

3r i 4t de Primària

3r A
1r premi: Joc de pistes
Autor: Marc Garcia Bargalló  
2n premi:  Un nen molt capritxós
Autor: Lluís Cercós Vilallonga

3r B
1r premi:  Geri, l’explorador
Autora: Elisabet Tamarit Jansana
2n premi:  La princesa enamorada
Autora: Carla Bermejo Monterde

3r C
1r premi: La marieta viatgera
Autora: Mar Vicente Cordero
2n premi: Mai és tard per fer amics
Autora: Maria Milà Vendrell

4t A
1r premi: El nen perfecte
Autor: Joan Ferrando Miró

2n premi: El dia que el sol va apagar-se
Autor: Pau Guasch Rovira 

4t B
1r premi:  La porta negra
Autora: Marina del Valle Tomàs 
2n premi: Perduts a la selva
Autora: Clàudia Hernández Bayés 

4t C
1r premi: Sóc diferent, no com els altres
Autora: Anna Brantuas Conejo
2n premi: L’Aierim li agrada l’esport?
Autora: Mireia Cerdan Almirall

5è i 6è de Primària
5è A
1r premi: Aventura a la prehistòria
Autora: Clàudia Beltran Mestres Primer
2n premi: Els quatre elements
Autor: Alexandre Cortés Da Silva

5è B
1r premi: Menjar fruita, menjar sa
Autora: Anna Rifé Mata
2n premi: Sant Jordi i la màquina del temps
Autor: Marçal Urpí Figueras

5è C
1r premi: Un conte al revés
Autor: Javier Méndez Cañada

2n premi: Un nou amic
Autora: Carlota Sabaté Cao

6è A
1r premi: Perdona’ns primavera
Autora: Ana Felipe Sáez
2n premi: Una gran embòlia de professió
Autora: Mariona Lara Miralles

6è B
1r premi: 13
Autora: Magda Escorsa Parera
2n premi: La flor de la prehistòria
Autora: Ruth Mullor Bermejo

6è C
1r premi: La Marianne: una nena amb un final 
feliç
Autor: Gerard Arnan Galdeano
2n premi: Benvingut a Vila-Estranya
Autor: Jordi-Joan Ventura Juanola

Seguint el costum del col·legi, per Sant Jordi celebrem la diada literària amb concursos narratius diversos segons cada curs.  
Enguany els finalistes i guanyadors han estat els següents: 

1r d’ESO
GRUP G1
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Ariadna Lou Rivero i Alba Duran 
del Rosal
Títol: Dependemos de ellos; Ayúdame
Guanyadora: Laia Escala López
Títol: Un simple conserge

CATEGORIA ANGLÈS
Finalistes: Laia Escala López
Títol: St. George’s day 
Guanyadora: Laia Callau Esteve
Títol: Once upon a time

GRUP G2
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Clara Guasch Gil i Irina Torra Puig-
demont
Títol: Sentiments; Mi felicidad no depende 
de nadie

Guanyadora: Marta Canals Morera
Títol: Hazte fan de regalar rosas

CATEGORIA ANGLÈS
Guanyadors: Marc Griffin Mayor i Joan Ma-
eztu Ortoll
Títol: You’re never too young to die; The fis-
herman

GRUP G3
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Mireia Lerena Miró
Títol: La Irene i en Josep
Guanyador: Adrià Sánchez Abella
Títol: Poema de Sant Jordi

2n d’ESO
GRUP G1
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Javi Cortés Domínguez i Joan Milà 
Vendrell

Títol: Las cartas de la vida; El príncep de la 
pau
Guanyadora: Helena Andreu Gràcia
Títol: Compte enrere

CATEGORIA ANGLÈS
Guanyador: Víctor Granados Luque
Títol: Around the world

GRUP G2
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalista: Marta Méndez Justo
Títol: Informe psicológico
Guanyadora: Carla Busquets Hernàndez
Títol: Aprofitar quan queda poc temps

CATEGORIA ANGLÈS
Finalista: Roger Ortoll Mascaró
Títol: Mr. Miser and his factory
Guanyadora: Fàtima Vicente Cordero
Títol: I don’t forget 
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Concurs literari   de Sant Jordi

GRUP G3
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalista: Judith Trigo Torres
Títol: Tú también eres alguien
Guanyador: Èric Julià Brull
Títol: El meu avi

CATEGORIA ANGLÈS
Guanyador: Èric Julià Brull
Títol: Modern St. Jorge 

GRUP G4
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Guanyadora: Georgina Pérez Gutiérrez
Títol: Amargo despertar

3r d’ESO
GRUP G1
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Ariadna Ribas Barberan i Laura 
Torné Esteve

Títol: Para recordar...; Rubik
Guanyadora: Ester Viñas Esmel
Títol: El combat de la vida

CATEGORIA ANGLÈS
Finalistes:Cristina Almirall Romeu i Maria 
Rosell Rebulà
Títol: My world where i want to be; Why? 
Guanyadora: Gisela Dagà Giménez
Títol: Survive

GRUP G2
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Nadia Duran Domingo
Títol: Mamà estoy aquí
Guanyadors: Nadia duran Domingo i Haru-
mi Fuentes Rodríguez
Títols: Et porto al cor; Diario de un super-
viviente

CATEGORIA ANGLÈS 
Guanyadora: Laura Ros Freixedes 
Títol: A very dangerous flood

4t d’ESO
GRUP G1
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Mariam Anabousi i Lorena Belda
Títol: El Sr. Agustin y la monja Aurora; La fugida

Batxillerat
1r premi: Marta Vallès Ferrer, 1r B
Títol: Maria
Accèssit 1r premi: Xavier Martin Torras, 1r C
Títol: One

2n premi: Sara Castellanos, 2n A
Títol: Mi primer amor
Accèssit 2n premi: Mario Cano Díaz, 2n A
Títol: Lost roots

3r premi: Carla Borràs Palau, 1r A

1r premi: Marina Hernández López, 2n A
Títol: Escenario

2n premi: Josep Carbó Giró, 2n C
Títol: Existence
Accéssit 2n premi: Idoia Pinedo Painous, 2n A
Títol: Among thes huge trees

3r premi: Cristina Roca Torreño, 1r C
Títol: Sentiments

Guanyadora: Laura Barriendos
Títol: “Cartas”
CATEGORIA ANGLÈS
Guanyadora: Anna Llopart Ventura
Títol: I Miss you

GRUP G1
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalistes: Júlia Ayora Sorli; Marc Fernández 
Pardos i Joan-Sushil Flores
Títol: Euge; Sentimientos porque tan difíciles 
de entender; Sextina

CATEGORIA ANGLÈS
Guanyador: Marc Fernández Pardos
Títol: With true words: Love can change the 
World

GRUP G3
CATEGORIA CATALÀ-CASTELLÀ
Finalista: Cristina Roca Gómez
Títol: Golpe tras Golpe



Diada de Sant Jordi

Alumnes d’ESO fent un esmorzar a la classe

Com cada any, els alumnes de 3r d’ESO, per tal de recaptar diners 
per al viatge de final de curs de 4t a Cantàbria, varen ser els encarregats 

de vendre roses per tot el Col·legi

Alumnes de 4t d’ESO fent l’intercanvi de llibres i roses
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Nens i nenes d’educació infantil varen donar una volta per les parades de llibres del poble

Les professores d’Educació Infantil i les professores de cicle inicial de primària 
varen representar la llegenda de Sant Jordi per als seus alumnes



Tallers i conferències
5è de PRIMÀRIA
A principis del tercer trimestre, els 
alumnes de cinquè de primària van as-
sistir a una xerrada-taller sobre hàbits 
posturals. 
El taller es va dur a terme a la sala d’au-
diovisuals de l’escola. A través d’un 
Power Point amb el personatge “Motxi” 
com a protagonista, van fer un  repàs de 
tot allò que s’ha de fer per millorar els 
hàbits posturals i aconseguir que la nos-
tra esquena no prengui cap mal.

4t d’ESO
Durant el mes de maig, els alumnes de 4t d´ESO han realitzat un taller de primers auxilis. En 
una de les sessions d’aquest taller van anar a la piscina per treballar les tècniques de socorrisme 
aquàtic. 

5è de PRIMÀRIA
L’autor de “Les tortu-
gues de l’àvia” Pere Mar-
tí, va venir al Col·legi a 
fer una xerrada sobre 
la seva obra. L’autor va 
engrescar als alumnes 
a llegir, aquests també 
varen tenir l’oportunitat 
de fer-li preguntes i, en 
acabar, va signar llibres.

2n d’ESO
Susana Fernández Gabaldón, autora de la 
novel·la que els alumnes de 2n d’ESO han 
llegit enguany “Más allá de las tres dunas”, va 
venir al Col·legi a fer una xerrada, va explicar 
aspectes sobre com s’escriu una novel·la i els 
alumnes varen poder fer-li preguntes. 

XERRADES  DE  PEDRO GARCÍA, CAMPIÓ OLÍMPIC DE WATERPOLO 
I ACTUAL CONDUCTOR DE HERMANO MAYOR 
En Pedro García Aguado, que actualment podem veure a televisió per la cadena Cuatro, va 
estar al Col·legi per tal de fer dos tipus de conferències diferents:
El dia 13 de maig, amb els alumnes de 4t de Primària, va treballar el tema de l’educació i la 

imposició dels pares vers els fills. En la con-
ferència va posar molts exemples de casos 
increïbles que es troba mentre filma el seu 
programa televisiu. 
El dia 14, en canvi, va fer una xerrada per als 
alumnes de 3r i 4t d’ESO sobre el consum de 
drogues i alcohol, basant-se amb la pròpia ex-
periència. 
En tots dos parlaments va aconseguir posar-se 
el públic a la butxaca des del primer moment.

abril-juny 2010
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Sortides culturals
1r DE PRIMÀRIA
Després d’haver-se ajornat al mes de 
març, els alumnes de Primer de pri-
mària finalment varen fer l’excursió a 
Capellades, pel matí van visitar el Molí 
Paperer, on van fer un taller sobre pa-
per reciclat i per la tarda varen visitar 
el Parc de Bombers, on varen veure 
el cotxe de bombers i els van explicar 
com apagaven els focs.

2n DE PRIMÀRIA
Dijous 6 de maig els alumnes de 2n 
de Primària van anar d’excursió al 
Montseny a fer un treball de camp 
sobre el paisatge i la vegetació.
A través de l’observació van veure 
les característiques de les plantes, 
arbres i arbustos, van aprendre el 
nom d’algunes flors, els arbres típics 
de la zona, etc. I tot mentre feien un 
agradable passeig per la muntanya. 

2n DE PRIMÀRIA
El passat 19 d’abril, els nens i nenes de primer 
i segon de primària varen anar al Liceu de Bar-
celona a veure “El Pere i el Llop”

4t DE PRIMÀRIA
Els alumnes de quart varen anar a 
Cosmocaixa el passat divendres 7 
de maig. Varen visitar el planetari 
on els alumnes varen poder obser-
var els diferents astres de l’Univers 
i els seus moviments. Seguidament, 
varen anar al bosc inundat i a conti-
nuació es va fer una experimentació 
lliure a la sala principal. Amb aquesta 
sortida, els nens i nenes de quart 
van reforçar els aprenentatges del 
medi social i natural que s’havien 
treballat al Col·legi.

2n d’ESO
El dia 12 de maig els alumnes de 2n d’ESO varen anar a Montserrat per a fer una caminada 
pels camins de Sant Jeroni. Tot i que el dia va quedar deslluït per la pluja, varen pujar fins 
a dalt el funicular de Sant Joan i visitaren l’aula de natura on els varen explicar diversos 
aspectes sobre la geologia, la fauna i la flora de Montserrat.
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Premis

COMPETICIÓ FINAL CATALUNYA 
GRUP GRANS
Alumnes de patinatge de 6è de primària varen 
competir a nivell de província en els “jocs es-
portius escolars de Barcelona” a Castelldefels 
el passat 24 d’abril i varen quedar terceres amb 
una medalla de bronze. Un cop passada aquesta 
competició, varen anar a Vic al Campionat de Ca-
talunya on també varen quedar terceres amb una 
altra merescuda medalla de bronze.

CONCURS DE DIBUIX 
DE LES ESQUADRES
Amb motiu del dia de “Les Esquadres” els Mossos 
van organitzar un concurs de dibuix on hi partici-
paven els alumnes de Primària de les escoles del 
Penedès.
El dia 20 d’abril a les 6 de la tarda es varen donar 
els premis a l’Auditori de Vilafranca. El nostre col-
legi va obtenir diversos premis:

-Cicle Inicial: Àlex Brichs de Rioja (1r B) 3r premi
-Cicle Mitjà: Joan Ferrando Miró (4t A) 3r premi
 Berta Sellarès Jansana (4t B) 2n premi
-Cicle Superior: Ana Felipe Sáez 6è A) 1r premi

A la festa també hi van assistir els directors de les diferents escoles participants, 
els alcaldes d’aquests municipis i alguns familiars dels alumnes entre d’altres. La festa va ser 
molt emotiva i amb molt bona organització.

Amb motiu del dia de “Les Esquadres” els Mossos 
-

paven els alumnes de Primària de les escoles del 

A la festa també hi van assistir els directors de les diferents escoles participants, 

MEDALLES D’ESQUÍ
Dins les competicions catalanes 
i europees d’esquí hi ha fede-
rades les alumnes i germanes 
Júlia i Blanca Bargalló (3r d’ESO 
B i 1r d’ESO B respectivament). 
Aquesta temporada han tornat 
a ser campiones. La Blanca va 
aconseguir les medalles argent 
en Slalom, argent en Supergegant 
i or en Gegant. La Júlia va resultar 
la campiona absoluta d’Espanya.  
A totes dues l’enhorabona.

PREMI HOQUEI
L’alumna Mònica Orga de 
4t d’ESO juga a 2a Catalana 
amb l’equip d’hoquei patins 
CE Noia.
Els dies 22 i 23 de maig 
van disputar les finals de la 
2aCopa de Lliga Femenina 
a  la població de Juneda i 
van quedar classificades 
PRIMERES. 
Enhorabona!

Mònica Orga:  3a jugadora 

(a baix a la dreta)

PREMI DE KARATE
El Vicenç Rigol Giner (2n d’ESO C) va participar 
en la categoria de Kumite (lluita) juvenil (13-15 
anys) masculí de menys de 60 kg al Campionat de 
Karate de Catalunya, quedant, després d’una sèrie 
de combats tots guanyats, primer de Catalunya, 
d’aquesta manera es va classificar per anar al Cam-
pionat d’Espanya. Enhorabona!

abril-juny 2010
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Extraescolars

Notícies d’esports

DATA PROFESSORES TÍTOL DE L’OBRA

27 de maig a les 19.30 Núria Plazas L’últim tren de Vila Xica de Mª del Pilar Romero Río

3 de juny a les 19.30 Marta Solé El gat amb botes de Charles Perrault

7 de juny a les 19.30 Meritxell Cuyàs La faula del llop i la guineu, faula popular

8 de juny a les 19.30 Yvonne Compte El sastre i el lleó de Jordi Voltas

Les fotografies d’aquestes representacions sortiran a la revista de setembre.

PATINATGE
El dia 21 de maig el nostre equip de patinatge va participar al complet en 
una desfilada organitzada a Vilafranca en la que participaven diferents 
clubs. Les nostres patinadores van realitzar moltes figures a la pista i els 
tres grups, grans, mitjanes i petites van participar en el ball combinant 
a l’hora habilitat, experiència i destressa. Va ser un gran èxit i totes van 
rebre una medalla en reconeixement a la seva participació.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
El passats 15 i 16 de maig l’equip de la categoria Benjamí del Col·legi 
va participar en el Campionat de Catalunya de la seva categoria 
que es va disputar a Castellar del Vallès. Per a tots ells va ser una 
experiència molt interessant en la que a més de fer nous amics 
entre els altres equips participants, varen poder viure en persona 
l’emoció de participar en una fase final. Felicitats a tots ells i al seu 
entrenador Lucas Sorio. 

TROBADA PATINATGE ARTÍSTIC PER A 
GRUPS ESCOLARS JESPE
L’equip de patinatge artístic del Col·legi va participar en una trobada. Hi 
van participar en tres 
grups diferents: les 
grans amb una core-
ografia titulada “Big 
Bang”, les mitjanes 
amb una altra titula-
da “nines russes”, i 
finalment les petites 
amb una coreografia 
dels barrufets.
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DANSA
A càrrec de la monitora Mònica Gutiérrez, el 
passat 25 de maig el grup de dansa d’extraes-
colars del Col·legi es va vestir de primavera, 
tardor, estiu i hivern i varen representar la co-
reografia “Les estacions de l’any”. 

TEATRE
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DIADA ESPORTIVA MUNICIPAL DE SEGON D’ESO
Tots els alumnes del Col·legi Sant Josep de 2 d’ESO, el passat dijous 
dia 6 de maig van celebrar la segona diada esportiva municipal. Hi 
van col·laborar les diferents escoles del municipi (Jacint Verdaguer, 
Carme, Sant Josep i Intermunicipal). Va ser una diada molt divertida i 
amb un gran èxit de participació on els alumnes van fer una rotació de 
14 esports (CURSA DE SACS, CURSES DE RELLEUS, FUTBOL PRE-
CISIÓ, BÀSQUET, VOLEIBOL, ESTIRAR LA CORDA, GOL BALL, 
CADIRES DE RODES, etc.). Finalment va fer un discurs el regidor 
d’Esports de l’Ajuntament donant les gràcies i fins a una altra diada.

TORNEIG DE DIBUIX JOAN PETIT
El cap de setmana del 5 i 6 de juny es va celebrar la VI edició del Torneig d’hoquei del Col·legi Sant 
Josep amb un gran èxit de participació i de públic assistent. Al voltant de 300 jugadors varen disputar 
els seus partits distribuïts per les diferents categories en un format triangular. Els nostres equips van 
demostrar el seu alt nivell i van aconseguir el primer lloc en la major part dels grups. També va parti-
cipar la secció de patinatge artístic del Col·legi amb una excel·lent exhibició. A la cloenda del torneig 
el diumenge matí es va fer lliurament d’una bicicleta a l’alumna Anna Blanco de P4 que va resultar 
guanyadora del dibuix que s’ha utilitzat per al “Logo” del torneig i també per lliurar una samarreta del 
Col·legi al coordinador de la secció d’hoquei en Pere Salvador que acabava la seva etapa en el Col·legi 
i al qual se li va expressar l’agraïment de tota la secció per la feina i el temps dedicat.
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Servei integral de menjadors col·lectius

AGORA Catering, SL
Tel. 93 638 87 03
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