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La recaptació neta de la fira de Nadal ha estat: 2.980 euros
Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració!
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Editorial
PROJECTE QUALITAT:
la gestió de la qualitat en els centres educatius

Donació al Camerun

La nostra escola ha tingut sempre molt present la importància
de mantenir la voluntat de millorar constantment. Hem vist
que tal com estan les coses avui en dia necessitem un sistema
de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que ens hem posat a treballar en
l’àmbit del que anomenem Projecte qualitat.
Aquest curs 2010-2011 al Col·legi Sant Josep iniciem el ”Projecte Qualitat” sota el guiatge i l’assessorament de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. No és un projecte que
iniciem nosaltres en solitari, es tracta d’un projecte impulsat
per la fundació on ja hi han participat 106 escoles (actualment
79), i d’aquestes ja s’han certificat 35 centres en la norma ISO
9001-2008. La primera certificació és de desembre del 2002, i
la darrera del novembre del 2010.

Alumnes de 4 anys del poblat de Blangoua abans d’entrar a l’escola

Una de les aules de l’escola de la missió Blangoua

Acte de donació

Dels 2.980 euros de la fira de
Nadal, 1500 han estat donats
a la missió de Blangoua al nord
de Camerun. Aquest Nadal
un grup de persones, d’entre
les quals hi havia la professora
del nostre centre Montse Figueras, va viatjar a aquest país
per a fer la donació.

El passat dia 18 de gener va tenir lloc l’acte de donació de diners a Càritas Sant
Sadurní. Hi varen assistir alumnes representatius de les classes de primària, tots
els alumnes delegats d’ESO i Batxillerat, el mossèn de Sant Sadurní Carles Catasús i representants de Càritas Sant Sadurní. Enguany s’han donat 2.030 euros, dels
quals 1.480 provenien de la recaptació de la fira de Nadal i 550 de la recol·lecta
que es va fer als cursos de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat.

La implantació d’un model de gestió per processos basat en
la norma ISO ens proporcionarà al centre un sistema de gestió documentat que ens ajudarà a planificar, desenvolupar i
avaluar sistemàticament les nostres activitats, d’acord amb
una estratègia de qualitat establerta per donar resposta a les
necessitats educatives del nostre alumnat.
L’objectiu d’aquest sistema de gestió suposa un canvi de manera de treballar, implica un canvi de cultura organitzativa de
l’escola i es tracta d’aconseguir una millora continuada de la
nostra activitat amb reducció d’errors, repetició de tasques i
la implicació de tot l’equip del centre. És fer de forma sistematitzada tot allò que hem fet sempre: planificar, fer, comprovar
i actuar.
Què entenem per qualitat?
“Una escola de qualitat és aquella que promou el progrés dels
estudiants en una àmplia gamma d’assoliments intel·lectuals,
socials, morals i emocionals, tenint en compte el seu nivell socioeconòmic, el seu medi familiar i el seu aprenentatge previ.”
(J. Mortimore)
Quins avantatges ens aporta aquesta implantació?
Per a les persones ens permet participar activament en tot
allò que es fa a l’escola, anima a ser proactius en lloc de reactius, ens permet treballar en equip i sistemàticament, ens ajuda a millorar els resultats en tots els àmbits que s’hagin previst
com a objectius del centre.
Com a organització, ens ajuda a saber qui som, què volem
ser i com arribar-hi; tenir i donar a conèixer una singularitat
pròpia i singular, ser eficaços i eficients... en definitiva, consolidar l’organització.
Aquesta millora continuada és una estratègia que requereix
unes eines i procediments de gestió. Per aquest motiu, aquest
primer any s’estableix una comissió de qualitat amb la missió i l’objectiu d’implementar el sistema. Els següents dos o
tres anys, amb la implicació de tot el personal de centre, es
portarà a terme el desenvolupament de tot el projecte que
conclourà amb a l’avaluació i revisió per tal d’aconseguir la
certificació d’un Sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001-2008.
Amb la col·laboració de tots segur que ho aconseguirem!
Núria Julià (Coordinadora de Projecte Qualitat)
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Alumnes delegats curs 2010-2011
1r ESO A
Gerard Arnan Galdeano
Magda Escorsa Parera

3r ESO A
Javier Cortés Domínguez
Lídia Martín Roca

1r BATX A
Jesús Conde Haro
Emma Alsamora Borraz

1r ESO B
Jordi Ventura Juanola
Carla Escalera Borràs

3r ESO B
Oriol Quintana Carbó
Òscar Pons Gallart

1r BATX B
Laura Barriendos Cordero
Alberto Gabàs Royo

1r ESO C
Pol González Sánchez
Cesc Llopart Raventós

3r ESO C
Oriol Montané Villanueva
Martí Soler Isart

1r BATX C
Laia Pàmies Flores
Anna Tejedor Sánchez

2n ESO A
Maria Salaverría de la
Pardina
Alejandro Olmo Rangel

4t ESO A
Xavier Carrión Peña
Judith Rosell Rosell

2n BATX A
Cristina Romero Cuenca
Clàudia Rincón Montané

4t ESO B
Lupe Tomàs de la Orden
Marta Corominas Mañé

2n BATX B
Laia Ràfols de Pascual
Rubén Serrano Moreno

4t ESO C
Regina Flix Lázaro
Jaume Garcia Luján

2n BATX C
Ariadna Pons Gallart
Àlex Amat Manzanares

2n ESO B
Óscar Páez García
Pere Valls Carafí
2n ESO C
Paco Martos Mendizábal
Àlvaro Amposta Mero

Pares delegats
EDUCACIÓ INFANTIL
CARGOLS-A: MATEA-BELMONTE *
CARGOLS-B: CRESPO-FERRER *
BAMBIS A: TETAS-OSUNA
BAMBIS-B: PARERA-RUBIO
ESQUIROLS-A : VILOMARA-MONFORT *
ESQUIROLS-B: MONTSERRAT-VILAR *
ELEFANTS-A: ABAD-JUVÉ
ELEFANTS-B: GRIFFIN-MAYOR
PRIMÀRIA
1r-A: MARTÍNEZ-BARRIO *
1r-B: VIDIELLA-PLAZAS *
1r-C: NOLLA-VIDAL *
2n-A: GÁZQUEZ-ESCARIHUELA
2n-B: BRUNA-CLARAMUNT
2n-C: VARIAS-CARDONA

3r-A: GIRÓ-FREIXEDES *
3r-B: SEBASTIÀ-MORÓN *
3r-C: FABREGAT-FERNÁNDEZ *
4t-A: MATA-SAUMELL
4t-B: CALVO-NOVALBOS
4t-C: FERNÁNDEZ-COMAJUNCOSA
5è-A: FARRÉ-FERNÁNDEZ
5è-B: GAVALDÀ-VILOMARA
5è-C: DE LA VEGA-FERNÁNDEZ *
6è-A: LOZANO-GIBERGA
6è-B: MÉNDEZ-CAÑADA
6è-C: CONESA-JASANADA *
ESO - BATXILLERAT
1r ESO-A: ASIRÓN-GRAMONA *
1r ESO-B: MOREJUDO-CARRASCO *
1r ESO-C: CASAS-PUJOL *

2n ESO-A: DAGÀ-CORBELLA
2n ESO-B: SANTACATALINA-FERRER
2n ESO-C: XAUS-MOLINARI
3r ESO-A: BALLARÍN-PÉREZ
3r ESO-B: CASTELLVÍ-FERNÁNDEZ *
3r ESO-C: VIÑALS-ALBIOL *
4t ESO-A: ALMIRALL-ROMEU *
4t ESO-B: ORTÍN-CREIXELL
4t ESO-C: CORTIADA-QUINTANA
1r BAT-A: LLOPART-VENTURA *
1r BAT-B: OLIVER-SIVILL
1r BAT-C: TEJEDOR-SÁNCHEZ *
2n BAT-A: TORRELLARDONA-RAVENTÓS
2n BAT-B: ROSELL-CANET
2n BAT-C: AMAT-MANZANARES
* : Elegits el Curs 2010-2011

Marató de TV3:
Lesions medul·lars
i cerebrals adquirides
Com cada any, els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 1r
i 2n de Batxillerat, assisteixen a l’acte de difusió i
educació que organitza la Fundació La Marató de
TV3, per tal de fomentar la sensibilització i participació. Enguany, la fundació dedicava els seus
esforços a la investigació de les lesions medul·lars
i cerebrals adquirides. La campanya, que va tenir
lloc el 26 de novembre a la Sala d’actes del nostre
centre, va anar a càrrec de l’exalumna del col·legi
Natàlia Subirats i Duran, estudiant d’últim curs de
Medicina.
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La Castanyada
Cicle inicial
El dijous 28 d’octubre els alumnes de Cicle Inicial
varen realitzar tallers de panellets comptant amb
l’ajuda de cinc familiars voluntaris.
L’endemà els va venir a veure la castanyera. Primer va anar a les classes de segon i va obsequiar
aquests alumnes amb un llibre. Després, tots els
nens del Cicle Inicial es van reunir al pati on la castanyera els va repartir castanyes. En acabar, per
agrair-li tots aquells obsequis, els nens i nenes de
1r i 2n li van cantar unes quantes cançons.

Cicle mitjà
Els alumnes de cicle mitjà varen celebrar
la castanyada el dijous 29 d’octubre fent
una gimcana al parc de la Bòbila. Prèviament els nens i nenes havien preparat les
proves per a la gimcana, aquestes havien
d’estar relacionades amb l’estació de la
tardor i amb la festa de la Castanyada. Les
proves varen ser molt divertides i s’ho
passaren molt i molt bé.

Cicle superior
Com ja és tradició a cicle superior, els i les
alumnes de cinquè i sisè, per grups, van preparar un berenar de tardor (panellets, castanyes torrades i altres productes típics de la
Castanyada).
La tarda del 29 d’octubre es van desplaçar al
parc del Gat Cendrer on cada grup va muntar
un pícnic decorat per a l’ocasió i va compartir
amb els seus companys i companyes el berenar que havia elaborat amb tanta il·lusió.
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Els més petits
La Castanyada
Els alumnes d’educació infantil van ce
celebrar la festa de la Castanyada. Tots
junts al pati van rebre a la Marieta
Castanyera que venia de molt lluny,
havia caminat molt per portar a tots
els nenes i nenes les castanyes ben
cuites i calentes.
La Marieta va asseure’s al mig de tots,
ja que estava molt cansada, i va escol
escoltar amb molta il·lusió les cançons que
els nens i nenes d’Eduació infantil va
varen interpretar.
Van acabar la festa amb molta música,
molta dansa i molta, molta alegria.

Els Cargols (P-2)

Aquest primer trimestre els Cargols han fet dibuixos amb
aquarel·les.
4

Els Cargols van experimentar amb sorra de platja en diferents recipients.
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de la casa

Els Bambis (P-3)
Els bambis van fer una observació directa d’uns conillets,
un gall i un ànec que un nen va portar a la classe

Els Bambis es van disfressar, van
cantar i ballar per celebrar l’arribada de la tardor. Finalment,
tots junts varen fer un esmorzar de tardor amb fruits típics
d’aquesta estació.

Els Esquirols (P-4)

“Vine a fer bombolles que tinc
un tassó ple d’aigua i sabó!”
La Pepa va ensenyar als Esquirols com havien de re-ciclar la brossa i a quin contenidor l’havien de llençar.

Esquirols visitant la vinya on varen veure molts ceps,
pàmpols i algun gotim de raïm.

Els Elefants (P-5)

Els alumnes de P5 han estat treballant el tema de la verema mitjançant diverses activitats: primer varen pintar uns gotims que prèviament havien
anat a observar a la vinya i després varen realitzar una visita guiada a les caves Freixenet on els van explicar tot el procés d’elaboració del cava.
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Sortides

1r de primària: visita a Freixenet

El divendres 23 de setembre al matí, els alumnes de 1r van anar a visitar les CAVES FREIXENET. La visita va acabar amb el que més
agrada als nens i nenes: una volta amb el “trenet”. Abans de marxar van fer un tast de most
i cada nen va rebre d’obsequi una llibreta i un
bolígraf. Tots van marxar molt contents!!

2n de primària: visita a la vinya

La Vinya és un paisatge molt propi del nostre entorn i els alumnes de 1r ho van poder
comprovar perquè el dia 22 de setembre van anar-hi. Mentre observaven, les professores
els van explicar com és el cep i les parts que té. A més de passar-s’ho bé, van aprofitar
per a recollir algun pàmpol que van guardar i estampar el divendres amb pintura a l’hora
de plàstica.

2n de primària: Excursió a Codorniu

1r de primària: Museu de Xocolata

Els alumnes de segon van fer una visita a les caves Codorniu el dijous 30 de
setembre. Allà els van explicar el procés d’elaboració del cava i la història de
l’empresa. La visita per les instal·lacions
va ser guiada i van fer un recorregut amb
tren. En finalitzar els nens i nenes van
poder degustar el most. S’ho van passar
molt bé!

El dimecres dia 15 de desembre els alumnes
de 1r de Primària van anar d’excursió a Barcelona per a visitar el museu de la xocolata.
Tot seguit van fer una visita a la Fira de Santa
Llúcia del barri de la Sagrada Família per anar
respirant l’ambient Nadalenc.

2n de primària: plàstica a la vinya

El divendres 1 d’octubre els alumnes de Segon vam anar a la vinya carregats amb la carpeta de plàstica, un llapis i una goma per tal
de fer un dibuix al natural d’un cep. També
vam poder observar les diferents parts d’un
cep que van treballar a classe en l’àrea de
coneixement del medi.

2n de primària:
excursió al Montseny

Per tal de treballar la flora i la fauna de la zona, el
dia 5 d’octubre els alumnes de 2n de Primària
van anar d’excursió al
Montseny. Els va fer un
dia bastant plujós i això
els va dificultar l’observació del paisatge de tardor. Malgrat tot, van poder fer la sortida prevista
al bosc on se’ls va donar
un dossier de treball.
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culturals
3r de primària: Montserrat

Una de les activitats muntades dins l’assignatura de medi va ser la sortida cultural
que van fer el 13 d’octubre. Els alumnes de
tercer de primària van anar d’excursió al
parc natural de Montserrat.
Varen fer un recorregut i els van explicar la
formació de la muntanya, la faula i la vegetació de la mateixa.

5è de primària: Cim de les Àligues

Per tal d’ampliar els coneixements de l’àrea de
medi, els nois i noies de 5è van anar el dia 1
d’octubre a Sant Feliu de Codines, al parc del
Cim de les Àligues on van poder gaudir veient
les aus rapinyaires.

3r i 4t de primària: Auditori de Barcelona

El dia 17 de novembre els alumnes de cicle mitjà varen anar a l’Auditori de Barcelona per a
gaudir d’un concert titulat L’Ocell de foc. Aquesta obra d’Igor Stravinsky va ser interpretada per
la Banda Municipal de Barcelona i els alumnes ja la coneixien ja que l’havien treballat a l’aula de
música.

6è de primària: Museu d’Història

La sortida cultural del primer trimestre dels
alumnes de 6è va ser el dia 26 de novembre i
va resultar molt profitosa. Primer van estar al
“MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA” on
van fer una visita guiada per monitors sobre
“L’evolució de la tecnologia”. Després van visitar l’Església de Santa Maria del Mar i el Fossar
de les Moreres. Per acabar, van anar a l’IMAX
on van gaudir d’ una pel·lícula en 3D titulada
Oceà salvatge.

4t de primària: sortida al Cosmocaixa

1r d’ESO: Excursió al Montseny

Els alumnes de 1r d’ESO varen realitzar
la sortida cultural del primer trimestre el
passat 22 d’octubre al Montseny, on varen
fer un recorregut per a observar els diferents tipus de vegetació que hi ha segons
l’alçada.

El dia 26 d’octubre els nens i nenes de 4t
de primària van fer una sortida a Cosmocaixa i van poder estudiar tres temes: La
sostenibilitat d’un bosc, com respirem i la
formació de la matèria. També van gaudir
del planetari amb la pel·lícula Gènesi que
explicava la formació de l’univers.

2n d’ESO: visita a
l’emissora de Ràdio
Sant Sadurní

Els dies 2 i 16 de desembre
els alumnes de 2n d’ESO
van visitar les instal·lacions
de l’emissora de Ràdio Sant
Sadurní. En Sergi Fernández – director de l’emissora
– els va fer una introducció
de diferents aspectes sobre el món de la ràdio. Els
alumnes utilitzaran aquesta
informació per elaborar el
treball de síntesi d’enguany.
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Sortides culturals

1r de Batxillerat a la Cadena SER

Amb motiu de l’emissió del programa d’en Carles Francino “Hoy por Hoy” de la cadena SER,
des de les Caves Castellblanch de Sant Sadurní d’Anoia, van assistir-hi una representació dels
alumnes de PRIMER DE BATXILLERAT.
En el programa s’hi va comentar el darrer llibre d’EDUARDO MENDOZA i premi Planeta
d’aquest any, va actuar en directe el grup “PASTORA” i va intervenir l’ANDREU BUENAFUENTE comentant el seu darrer llibre.

4t d’ESO: Vic

Els alumnes de 4t d’ESO van visitar el centre històric de Vic el dia 29 d’octubre. El
recorregut pel centre de la ciutat va ser a
peu i també es va poder visitar la nau central de la catedral i les seves pintures.

2n d’ESO: Colònia Vidal

La Colònia Vidal actualment és un Museu
on es pot conèixer com era la vida i el treball en una colònia tèxtil del 1900.
Els alumnes de 2n d’ESO van estar a Puigreig per a visitar-la el dia 22 d’octubre.

3r d’ESO: sortida al Tibidabo

A través d’un recorregut guiat per monitors,
el dia 3 de desembre els alumnes de 3r varen
poder conèixer com funcionen les atraccions
del parc del Tibidabo i com s’hi poden aplicar
aspectes de la tecnologia i la física.

2n de Batxillerat: Sant Benet de Bages

El divendres 17 de desembre els alumnes de 2n de Batxillerat van fer la sortida cultural a
Sant Benet de Bages per a visitar el llegat medieval d’aquest monestir: església, claustre,
museu... i per realitzar la ruta modernista, visitant la casa de la família Casas on hi ha obres
originals del pintor Ramon Casas.

1r de Batxillerat:
El mètode Grönholm

El passat dijous 28 d’octubre, els alumnes de
primer de Batxillerat van fer una sortida cultural a Barcelona, on van realitzar una visita
guiada al museu d’Història de Catalunya al
matí i a la tarda van anar al teatre Poliorama
per assistir a la representació de l’obra “El
mètode Grönholm” de l’autor Jordi Galceran.
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El dia a dia: els nostres treballs
1r de primària

Els alumnes de 1r de primària van teballar la tardor: els canvis de paisatge i
els fruits típics d’aquesta estació.

3r de primària

Relacionat amb l’àrea de medi, els alumnes de 3r de
primària varen fer una maqueta d’un paisatge amb
plastilina.

5è de primària

Alumnes de 5è de primària van anar al laboratori a observar cèl·lules animals i vegetals pel
microscopi òptic.

1r i 2n d’ESO

Alumnes de primer i segon d’ESO practiquen activitats
orals en anglès mitjançant representacions teatrals.

6è de primària

Com a complement de l’assignatura de Coneixement
del Medi Natural, els i les
alumnes de sisè van elaborar
volcans fent-los explosionar
en una experiència molt divertida i enriquidora, posant
en pràctica tot allò que havien
après a classe.

1r d’ESO

Aquest trimestre els alumnes de Tecnologia
han fabricat i decorat un rellotge de paret.
Partint d’un tauler de MDF (aglomerat de fusta), han dissenyat la forma, l’han serrat i polit,
i finalment l’han pintat i afegit elements decoratius. Per últim han muntat la maquinària i les
agulles al rellotge.

2n de batxillerat
Pràctiques de física i química

Durant aquest primer trimestre, els alumnes de segon de batxillerat que cursen les
matèries de Física i Química han anat al laboratori a realitzar pràctiques orientats
pels professors Pedro cardenal (física i química), Isabel Arizcun (física) i Francesc
Ferrando (química).
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Fira de Nadal

El dissabte 16 de desembre a les 6 de la
tarda el Col·legi obria les portes a tots
els pares, familiars i amics per a la fira
de Nadal.
L’equip d’Educació Infantil va convidar
tots els pares a visitar el pessebre que
cada any fa al vestíbul. Aquest any estava
dedicat al caràcter entranyable d’aquesta festa, el Nadal.
El pati del Col·legi estava ple de carpes amb les parades de tots els cursos
de primària on venien productes fets
per ells mateixos com tions, espelmes,
marcs, i tot tipus d’objectes de decoració nadalencs. A la parada dels alumnes
de 1r d’ESO s’hi venien porcions de coques i pastissos casolans. En un escenari
decorat amb boles i estrelles de Nadal,
alumnes de primària cantaven Nadales.
La recaptació de les vendes estava destinada a Càritas Sant Sadurní i a la missió
Blangoua del Camerun.
A l’entrada, alumnes de 6è de primària
feien una representació dels pastorets i
alumnes de 2n d’ESO tenien una parada
per a fer una recollida d’aliments per al
barri del Raval de Sant Sadurní.
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Nadal al col·legi
Alumnes de Cicle Inicial fent cua per a donar la seva carta al Patge

Mestres i alumnes de 1r de primària fent cagar el Tió

Nens i nenes d'Educació Infantil fent cagar el tió
El patge Persifal va venir al Col·legi a recollir les cartes dels
alumnes de Cicle Inicial

Alumnes fent el
es
tradicional esNa
morzar de Nadal a les classes

Les professores d'Educació Infantil varen representar Els pastorests
per als seus alumnes
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Concursos literaris
de Nadal
CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

TERCER DE PRIMÀRIA A
Primer premi: L’illa del tresor
Autors/es: Júlia Giró Freixedas, Inés Fernández
Sánchez, Martín González Segura i Daniel Fageda
Figueredo
Segon Premi: El tió de Nadal
Autors/es: Esther Mora Buenavida, Wendy Julián
Vásquez, Judit Malet Sabaté, Marc Torné Cremades
i Òscar Mullor Bermejo
TERCER DE PRIMÀRIA B
Primer premi: L’arbre de màgia
Autors/es: Roger Roig Peña, Oriol Ramisa Cebrián,
Gisela Gomis Benjumea i Marta Guerrero Urpí
Segon premi: L’aventura del caga tió
Autors/es: Maria Sebastián Morón, Kaoutar Touarssi, Elisa Rojas Weng, Pau Solé Forns i Jiaan Wu

5è DE PRIMÀRIA B
Primer premi: El Nadal són moltes coses
Autores: Marina Cano Gómez i Victòria Vidal Gutiérrez
Guanyadores del concurs de postals: Sílvia Almirall Romeu i Berta Sellarès Jansana

Grup A2
Guanyadora: “Els costums es poden perdre al
llarg del temps”
Autora: Eulàlia Ventura Juvé (1r ESO C)
Finalista: “Sueño y realidad”
Autora: Ruth Mullor Bermejo (1r ESO C)

5è DE PRIMÀRIA C
Primer premi: El nostre Nadal
Autores: Maria Duran del Rosal i Sara Martín Ollé
Guanyadors del concurs de postals: Xavier
Sánchez Jurado i Adrià Rosich García

Grup B1
Guanyadora: “Un Nadal sense Nadal”
Autora: Natàlia Cerdán Almirall (1r ESO B)
Finalista: “Un año sin Navidad”
Autora: Raquel Liñan Colet (1r ESO B)

6è DE PRIMÀRIA A
Primer premi: Un somni profund i silenciós
Autor: Tomàs Duran Vallverdú
Segon premi: Poema de Nadal
Autor: Arnau Monés Seró
Guanyadores del concurs de postals: Marta Bel
Orellana i Clàudia Bertran Mestres

Grup B2
Guanyador: “Un any sense Nadal”
Autor: Joan Lázaro Garcia (1r ESO B)
Finalistes: “Un año sin Navidad”
Autora: Cecilia Villalón Matute (1r ESO C)
“Aquest any no hi ha Nadal”
Autora: Clàudia Torrents Domènech (1r ESO C)

6è DE PRIMÀRIA B

2n d’ESO

Primer premi: Poema de Nadal
Autora: Maria Mestres Castellví
Segon premi: Un bon Nadal
Autor: Sergi Palau Nebot
Guanyadores del concurs de postals: Gina Fernández Forns i Anna Rifé Mata

Grup A1
Categoria català-castellà
Guanyadora: “Un año sin Navidad”
Autora: Laia Escala López (2n ESO A)
Finalista: “Sense tu”
Autora: Maria Salaverría de la Pardina (2n ESO A).
Categoria anglès
Guanyadora: “A different Christmas day”.
Autora: Laia Escala López (2n d’ESO A).
Finalista: “Nobody wants Christmas without family”
Autor: Paco Martos Mendizábal (2n ESO C).

6è DE PRIMÀRIA C
Primer premi: Què és el Nadal
Autora: Alba Garcia Pérez
Segon premi: Nadal per a tothom
Autor: Albert Suriol Vadrí
Guanyadors del concurs de postals: Oriol Romagosa Flores i Gisela Ruiz Polonio

TERCER DE PRIMÀRIA C
Primer premi: El tió sense gana
Autors/es: Ermengol Mascó Torelló, Maria Fabregat Fernández, Biel Cañadas Fernández, Clàudia
Martín Garcia i Pina Pintado Magrané
Segon Premi: El dia del pessebre
Autors/es: Carla Pedrajas Moreno, Jordi Mateu
Martínez, Joel Martínez González i Xavi Almirall
Canals
QUART DE PRIMÀRIA A
Primer premi: L’acció d’un àngel
Autors/es: Carla Miralles Barbero, Gerard Murugó
Solé i David Vilalta Milà
Segon premi: Discussió de Nadal
Autors/es: Eduard Gisbert Verley, Mar Jansana Escobedo i Sara Mata Saumell
4T DE PRIMÀRIA B
Primer premi: Els deu valors
Autors/es: Maria Tornero Álvarez, Alicia Beck Martín, Clara Simón Herrando i Marc Ventura Revelles
Segon premi: Regals per a tothom
Autors/es: Carla Bermejo Monterde, Rodrigo Arranz Bárcena i Marc Paulo Molina
4T DE PRIMÀRIA C
Primer premi: Junts per sempre
Autors/es: Abril Guasch Gil, Marta Julià Flix i Xavier
Huguet Font
Segon premi: L’esperança del Nadal
Autors/es: Maria Milà Vendrell, Anuar Olivera de
las Heras i Pol Gómez Sivill
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
5è DE PRIMÀRIA A
Primer premi: No hi ha Nadal
Autores: Sílvia Valls Losada i Anna Verge Gramisel
Guanyadores del concurs de postals: Aida Papiol Bermejo i Júlia Cussó Melero
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1r i 2n D’ESO
GRUP A1
Guanyadora: “Un año sin navidad”
Autora: Anna Felipe Sáez (1r ESO A)
Finalista: “Un any sense Nadal”
Autora: Gemma Gumara Gana (1r ESO B)

Grup A2
Categoria català-castellà
Guanyadora: “El que em va retornar la nina
de drap”
Autora: Mireia Mauricio Ribes (2n d’ESO C).
Finalista: “Això no és just”
Autora: Marina Ribes Mitjans (2n ESO B).
Categoria anglès: Va quedar desert
GRUP B1
Categoria català-castellà
Guanyador: “La luz de las farolas”
Autora: Gisela Amigó Blanco (2n d’ESO B)
Finalistes: “Un any sense Nadal”
Autora: Jéssica Saumell Rodríguez (2n d’ESO A)
“No hay lugar para caprichos”
Autor: Albert Martín Pérez (2n d’ESO B)
Categoria anglès: Va quedar desert
Grup B2
Categoria català-castellà
Guanyadora: “Oportunidad, talento y desgracia”
Autora: Rosalia Font Pérez (2n d’ESO C)
Categoria d’anglès: Va quedar desert

octubre - novembre - desembre 2010

Concurs de
postals de Nadal
1r d’ESO A
Guanyadora: Anna Felipe Sáez
Finalista: Àlex Soler Baca
1r d’ESO B
Guanyadora: Júlia Gumà Martí
Finalista: Sònia Lobato Albiol
1r d’ESO C
Guanyador: Bernat Carreras Moragrega
Finalista: Ruth Mullor Bermejo
2n d’ESO A
Guanyadora: Mariona Roca Cabezas
Finalistes: Roger Gibert Colomé, Anna
Rosell Rosell i M. del Mar Ventura Marí
2n d’ESO B
Guanyadora: Anna Bellés Rigol
Finalista: Clara Guasch Gil
2n ESO C
Guanyadora: Laia Callau Esteve
Finalista: Va quedar desert

Conferències i xerrades
Xerrada sobre l’ESCI
(Escola Superior de
Començ Internacional) als
alumnes de 2n de Batxillerat

El professor de l’ESCI, Antoni Rovira, va fer una ponència als alumnes de 2n de Batxillerat, el dia 19
de novembre. En la xerrada, a més
de donar orientació universitària,
va informar sobre els estudis que
s’imparteixen a l’escola Superior de
Comerç Internacional, que és un
centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

2n de Batxillerat: Xerrada química aplicada a la medicina

El 19 de novembre, a la sala d’actes del col·legi, va tenir lloc un dels actes englobats dintre la
Setmana de la Ciència 2010, una conferència a càrrec de la Laia Ros i Blanco, una estudiant de
doctorat de l’Institut Químic de Sarrià. La conferència va portar com a títol Com trobar una
clau (o molècula activa) per un pany (o receptor biològic): la Química Computacional en el
disseny de fàrmacs, i va anar dirigit als alumnes de primer i segon de batxillerat que cursen la
matèria de química.

Xerrada sobre el consum
responsable a 5è de primària

Des de l’Ajuntament de la Vila es va promoure una conferència sobre el consumisme. El dia 26 de novembre els nens i nenes
de 5è van poder assistir a la xerrada que
els parlava de saber comprar amb mesura i
valorar els productes naturals, saber interpretar les etiquetes dels productes, conèixer empreses que exploten els seus treballadors... Tenint en compte que s’acostaven
les festes de Nadal, va ser una reflexió molt
interessant.

Taller sobre el tabaquisme a 6è de primària

El 4 de novembre es va fer un taller de prevenció del tabaquisme a les classes de sisè. Es van
explicar els riscos del consum del tabac i es van fer petits experiments pràctics que els demostraven.

Marisol Ortiz de Zarate visita els
alumnes de 1r d’ESO

Els alumnes de 1r d’ESO aquest primer trimestre han llegit la novel·la “La canción de
Xao-Li” i la seva autora, Marisol Ortiz de
Zarate va venir al col·legi a fer una xerrada.
Li varen poder fer preguntes i els va signar
llibres.
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Els alumnes de 4t d’ESO fan unes proves d’orientació professional

Dins de les activitats programades des de la
tutoria, el departament de psicopedagogia del
col·legi va passar unes proves als nois i noies
de 4t d’ESO per tal d’ajudar-se a reconèixer
personalment i professional. Aquestes proves
estaven formades per una part psicològica i una
altra de psicotècnica que anava cronometrada.
Els alumnes les van fer en dos dies diferents (el
10 i el 16 de desembre) i els resultats es comentaran i es donaran a les famílies en una reunió que tindrà lloc durant el segon trimestre.

Teatre fòrum sobre la igualtat de
gènere a 1r de Batxillerat

Xerrades dels Mossos d’Esquadra

Mobilitat segura
Durant el mes de novembre, uns membres representants del cos de Mossos d’Esquadra i de la
policia municipal, van venir a fer una xerrada als alumnes de 2n de Batxillerat sobre “MOBILITAT SEGURA” . Els alumnes es van mostrar tan interessats per la normativa de conducció i les
sancions que es poden imposar si aquesta es vulnera, com per altres possibles conseqüències.
DROGODEPENDÈNCIA
Els joves adolescents són un dels sectors més vulnerables i fàcil de caure en les drogues. És per
aquest motiu que els dies 2 i 5 de novembre, els Mossos d’Esquadra van fer unes xerrades informatives i preventives sobre les drogues. Adaptades a cada edat, les xerrades van anar dirigides
als alumnes de 3r 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. En elles van explicar quines hi ha i els perills i conseqüències de prendre’n (tant pels efectes secundaris com pel que fa a la legalitat de les mateixes).
PERILLS D’INTERNET
Durant els mesos d’octubre i novembre van fer diverses xerrades per als alumnes 6è de Primària i 4t d’ESO sobre els perills d’Internet. A partir d’anècdotes, notícies de diari i altres experiències, van informar sobre el bon i el mal ús que hom en pot fer.
QUÈ IMPLICA SER MOSSO D’ESQUADRA
Dirigint-se als alumnes de 4t de Primària, els dies 15 i 16 de novembre van explicar els seus orígens i totes les activitats que duen a terme per atendre les necessitats de la població.
A més de resultar molt interessant i motivador, els nens i nenes van conèixer millor la feina dels
mossos: servir i vetllar per la seguretat del ciutadà.

“La maté porque era mía” era una representació teatral que es va fer el dia 12 de
novembre a la sala d’actes del col·legi i en la
que van assistir-hi els alumnes de 1r de batxillerat del nostre centre juntament amb els
de l’Escola Intermunicipal. Després de veure
l’obra es va fer un col·loqui sobre la violència
de gènere i es varen escollir tres representants per elaborar un manifest. Dit manifest
va ser llegit a la plaça de la vila el dijous 25 de
novembre per a commemorar el Dia Internacional de la Igualtat de Gènere.

Concurs de fotografies a 1r d’ESO

A partir de la sortida cultural del primer trimestre que varen fer els alumnes de primer d’ESO al Montseny, es va fer un concurs de fotografies de paisatges. De totes les fotografies presentades, cada classe
va fer votacions per a obtenir un guanyador. A continuació us mostrem les fotografies guanyadores.

Gerard Arnan (1r ESO A)
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Marina Ràfols (1r ESO B)

Mariona Rovira (1r ESO C)

octubre - novembre - desembre 2010

Àlex Armengol guanyador del premi
CIRIT pel seu TREC
El dia 18 de desembre al matí, l’exalumne Àlex
Armengol va ser guardonat amb un dels premis del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (premis CIRIT).
El seu treball titulat Estudi evolutiu de la
maduració del raïm mitjançant un sistema de sensors de temperatura i humitat
va ser remunerat amb la quantitat de 750 €.
L’acte es va celebrar a la Llotja de Mar de Barcelona i hi van assistir els seus familiars i el seu
turor de TREC, el professor Jordi Font.

Primer premi de dibuix i pintura
de la Fira
Comercial i
Industrial 2010
Sopar de Nadal
El dilluns dia 20 de desembre, docents, membres del patronat i
la resta de components del Centre varen fer un sopar on, a més
a més de celebrar el Nadal, es van celebrar 25 anys de dedicació
de la Sra. Conxita Ridorsa, la Sra. Mercè Sànchez i la Sra. Adelfa
Mora. L’acte va acabar amb la felicitació del Senyor Josep Ferrer,
president de la Fundació.

Carla Miralles i Barbero, alumna de 4t de primària, ha estat
la guanyadora del primer premi
de dibuix que cada any organitza la Unió de Botiguers de
Sant Sadurní. Hi participen els
alumnes de quart de totes les
escoles de la vila.
Enhorabona Carla!

Hoquei
Com cada any la secció d’hoquei patins del Collegi va iniciar al més de setembre una nova temporada. Enguany compta amb gairebé un centenar de jugadors els quals, distribuïts en un total
de 13 equips, participaran en les diverses competicions.
Des de Lligams, la secció d’Hoquei vol donar la
més cordial benvinguda als jugadors que s’han incorporat i desitjar-los que gaudeixin durant uns
quants anys amb la pràctica d’aquest esport.
Com a novetat d’aquesta temporada, s’ha renovat la segona equipació que passarà a ser de color
groc, en lloc del carabassa dels darrers anys.
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,
Esports: Àlex Esteve, Col·laboradors: Montse Llaquet (fotografia) i Jordi Aragonès (notícies d’hoquei).
Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97
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