Núm. 53

GENER-FEBRER-MARÇ

2011

Festa de Sant Josep

El passat dia 18 de març, el Col·legi va celebrar la festa de Sant Josep: Educació Infantil fent titelles, els cursos de cicle superior de Primària, ESO i Batxillerat amb gimcanes, i cicle mitjà i inicial de Primària varen cantar i ballar amb un animador. Va ser una tarda esplèndida on
simultàniament tots els alumnes varen estar de festa i tothom s’ho va passar molt bé!
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Editorial
EL PAPER DE
L’EDUCACIÓ FÍSICA
EN LA SOCIETAT I EN
EL DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
L’activitat física i l’esport sempre han
estat una necessitat per a l´esser humà.
El sistema educatiu actual adjudica dues
hores setmanals a la pràctica físico-esportiva per desenvolupar tot el potencial de beneficis que pot comportar tant a
nivell físic, psicològic com social.
No cal dir que en la societat actual on
hi ha un alt grau de sedentarisme i menjar altament energètic, aquestes dues
hores resulten del tot insuficients. Cal
que petits i adolescents realitzin activitat física de manera més assídua. Rousseau (pedagog del segle XVIII) deia: “Si
voleu cultivar la intel·ligència del vostre
fill, cultiveu-li les forces que l’han de governar“.
Hi ha un estudi que posa de manifest
que en els últims deu anys el nombre de
joves entre 16 i 34 anys que practiquen
esport ha baixat un 20%. També indica
que en el temps de lleure les noies fan
molt menys exercici físic que els nois.
La falta d’exercici, sumada a les dietes
hipercalòriques i el nou oci, fa perillar
la salut i la qualitat de vida dels futurs
joves.
Els beneficis de l’activitat física per un
nen o adolescent són molts, una millor
integració en la societat, aprendre a seguir unes normes i regles, aprendre a
col·laborar i treballar en grup, superar
timideses, millorar les seves capacitats
motrius, estimular la seva higiene i salut
i un llarg etc.
L’objectiu final de la pràctica físicoesportiva ja la va definir molt bé Punch
al 1850, “Esportista és qui no solament
ha envigorit els seus músculs i desenvolupat la seva resistència mitjançant la
pràctica d’algun esport, sinó que, amb
aquesta pràctica, ha après a reprimir la
còlera, a ser tolerant amb els companys,
a no aprofitar-se vilment d’un avantatge,
a sentir íntimament com un deshonor la
mera sospita d’una trampa i a suportar
amb el cap alt i amb alegria el desencís
d’un revés.

Departament d’educació física
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III Festa de l’esport
El divendres dia 21 de gener de 2011, el Departament d’Educació Física conjuntament amb les
tutores va organitzar la III festa de l’esport a nivell de 3r i 4t ESO i de 1r i 2n de Batxillerat.
En aquesta diada els alumnes del col·legi poden practicar diferents esports com futbol, bàsquet,
hoquei, tennis, escalada, aquagim, ping-pong, spinning, hip-hop, ioga, etc., aquestes activitats es
van fer durant el matí, i per la tarda es va fer una minimarató de 4 km pels carrers de Sant Sadurní
d’Anoia per així solidaritzar-nos amb la Marató de TV3 contra les lesions medul·lars i cerebrals
adquirides.
Cal dir que la tercera festa de l’esport va ser un èxit, tant a nivell esportiu com de participació.
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Carnaval
Cicle inicial
Aquest any els alumnes de cicle inicial varen celebrar el dijous llarder
a les classes a causa de la pluja, tot
i el canvi de plans, varen menjar els
entrepans de truita i de botifarra,
típics d’aquesta data. A l’endemà varen celebrar el carnaval, els alumnes
tenien unes caretes que s’havien fet
prèviament en una hora de plàstica,
el mateix dia a la tarda, varen fer un
taller de maquillatge en el que varen
pintar-se la cara els uns als altres i
després varen sortir al pati a ballar
una estona. Tots i totes van passars’ho molt bé.

Cicle mitjà
Els nens i nenes de cicle mitjà el divendres
4 de març al matí varen anar disfressats a
la sala d’actes a representar diferents balls
que havien assajat durant la setmana. A la
tarda van realitzar uns bonics antifaços i
caretes. Va ser un dia ple d’emocions on
tots van participar-hi i gaudir molt.

Cicle superior
Els alumnes de cinquè i sisè de primària el mateix divendres per la tarda es varen disfressar i varen anar a la sala d’actes a fer unes actuacions i representacions que prèviament
cada grup-classe havia preparat.
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Els més petits

Carnaval

El dilluns dia 28 el rei de la gresca, el Carnestoltes, va venir a veure els nens i nenes d’educació Infantil amb globus i confeti per a iniciar una
setmana plena d’activitats relacionades amb les disfresses que cada curs va preparar. Els Cargolets es van convertir en petits pallassos, els Bambis en granotes, els Esquirols en talpets i els Elefants en elegants dinosaures. El final de festa va ser el dia 4 de març amb balls, cançons i molta
animació i diversió.

Els Cargols

Els Esquirols

Els Bambis

Els Elefants

Els Cargols (P-2)

Els Cargols varen visitar la Biblioteca Munici
Municipal de Sant Sadurní on els van explicar contes
sobre l’hivern.
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A partir de farina, sal, aigua i oli, els Cargols
varen observar el procés de com es feia una
pasta de sal.

Un dia els Cargols van estar pintant amb
una pintura molt especial: xocolata desfeta.
Alhora que anaven pintant també tastaven,
quina pintura era més bona!
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de la casa

Els Bambis (P-3)

El dilluns 17 de gener va venir una mare de la classe
a fer una petita audició amb un violoncel. Després,
els nens van poder tocar-lo amb la seva ajuda.

La “fada primavera” i el “follet PDI” van explicar als Bambis moltes coses de les plantes
i els animals en una excursió que varen fer a La Granja de Santa Maria de Palautordera.

Els Esquirols varen decorar un plat per parelles i després varen anar al pati, se’l van passar i van observar
com volava.

Els Esquirols aquest trimestre han fet activitats relacionades amb l’alimentació: un dia
varen anar a la cuina a fer una coca i un altre dia varen fer un taller de tast de fruites.

Els Esquirols (P-4)

Els Elefants (P-5) Els Esquirols
i els Elefants

Amb motiu de l’any 2011 com a “any
internacional dels boscos” declarat per
l’ONU, els alumnes de P-4 i P-5 varen
anar al parc de la Bòvila, on varen fer
un seguit d’activitats organitzades per
la Federació d’Agrupacions de Defensa
Forestal Penedès/Garraf (ADF).

Els Elefants van treballar el valor de l’amistat i
amb el que van aprendre van fer un mural al
vestíbul d’Educació Infantil.
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Sortides

Els alumnes de 2n de Primària visiten les
instal·lacions dels mossos d’esquadra

El Cicle Inicial a l’Auditori
de Cornellà

El dimarts 22 de març, els alumnes del
Cicle Inicial vàrem anar a l’Auditori de
Cornellà a veure l’obra “Els Músics de
Bremen”, un espectacle de música i dansa que ens va narrar la història d’un ruc,
un gos, un gat i un gall que, cansats de
la vida que duien, van decidir unir-se per
anar junts a la ciutat de Bremen i mirar
de complir el seu somni de ser músics de
professió. L’espectacle va ser molt adequat als alumnes i aquests s’ho van passar
molt bé veient la funció.

4t de Primària al NACTEC

Els nens de quart de Primària varen fer una
sortida cultural al museu de la ciència i la tècnica de Catalunya (NACTEC) a Terrassa. La
visita va ser guiada per monitors i varen fer
3 tallers diferents: un passeig per la fàbrica
tèxtil, un recorregut dels diferents invents al
llarg del temps i un últim taller en el que varen
poder experimentar el mètode científic.

El passat mes de febrer els alumnes de segon
vam fer una visita a les instal·lacions dels mossos d’esquadra. Allà ens van ensenyar l’edifici i
ens van fer una explicació de com treballaven
cada dia. També ens van ensenyar les garjoles
i un cop al garatge vam tenir l’oportunitat de
poder pujar en un dels seus cotxes i emprovar-nos les manilles i les armilles que porten.
Va ser una visita per recordar.

3r de Primària, sortida al zoo

El dijous 17 de març, els alumnes de tercer de Primària varen anar al zoo de Barcelona
aprofitant que en l’àrea de medi estaven estudiant els diferents tipus d’animals.

Els alumnes de 4t d’ESO preparen
el seu futur com a estudiants

Els nois i noies de 4t estan decidint el seu futur en els estudis i per aquest motiu van visitar el Saló de l’Ensenyament el dia 25 de març al matí. Després de recopilar cadascú la informació que necessitava van anar al Campus
de la UPC a dinar i també van poder entrar en algunes
de les aules de diverses facultats i assistir com a oients.

3r d’ESO al Port Comercial

El divendres 4 de març els alumnes de 3r d’ESO van estar al Port Comercial de Barcelona.
La visita guiada va constar de dues parts: una primera en la que els alumnes van conèixer la
història del Port Vell i una segona part en la que varen passejar a bord d’un llagut menorquí,
per veure in situ el funcionament de tots els elements del port comercial.
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culturals

Els nois i noies de 2n d’ESO van a Catalunya Ràdio

Els dies 2 i 3 de març, els alumnes de 2n d’ESO van visitar les
instal·lacions de l’emissora de Catalunya Ràdio on, guiats per especialistes de l’emissora, van veure com es realitza i s’emet un
programa radiofònic. Aquesta activitat és un complement per a la
realització del Treball de Síntesi d’enguany “Projecte Ràdio”.

Els concursos
de Nadal

Enguany es va haver de posposar el concurs de
Nadal ja que se celebra juntament amb la festa
de l’esport i les inclemències del temps no ho
van permetre. Aquests són els guanyadors.

3r CONCURS D’EXPRESSIÓ
CREATIVA NADAL 2010
PROJECTES QUE IL·LUSIONEN

Jornades de portes obertes a les universitats

El dimecres dia 9 de febrer els alumnes de segon de Batxillerat van fer la
sortida cultural a la Universitat Autònoma de Barcelona (Campus universitari de Bellaterra) dintre del marc de les Jornades de Portes Obertes
que aquesta Universitat ofereix als futurs estudiants universitaris on hi
havia més de 50 xerrades-conferències per informar als alumnes dels
estudis de grau que ofereix aquesta universitat.

4a- GEMMA OLIVÉ ALMARAZ (C)
A toilet tale
5a- LÍDIA PIÑOL ROVIRA (C)
Mon voyage
6è- PAU HURTADO NIUBÒ (B)
sense títol
7è- ORIOL TORRA PUIGDEMONT (B)
sense títol

3r ESO - FINALISTES

1r- JOSEP MARGARIT CASAS (C)
Diamants
2n- CRISTIAN SAYAVERA CRUZ (B)
sense títol
3r- ÈRIC JULIÀ BRULL (C)
sense títol

4t ESO - GUANYADORS

1a- ESTHER VIÑAS ESMEL (A)
Fi a la injustícia
2a- CRISTINA ALMIRALL ROMEU (A)
Sense títol
3a- LAURA ROS FREIXEDES (C)
Units per la pau
4a- MARTA RIBES MITJANS (B)
Sense títol

3r ESO - GUANYADORS

1r- ROGER ORTOLL MASCARÓ (C)
sense títol
2a- JUDITH SÀBAT LLAQUET (A)
sense títol
3r- MARTÍ SOLER ISART (C)
sense títol

GUANYADORS DEL CONCURS
DIGITAL NADAL 2010
1r de BATXILLERAT

1r Premi- EMMA ALSAMORA (1r A) . “Secret”. CASTELLÀ
2n Premi- DAVID DEIROS (1r B)/ JESÚS
CONDE (1r A). “Sabemos que no es fácil”.
CASTELLÀ
3r Premi- ANDREA BALTÀ(1r A) / JUDITH
EROLES (1r A). “Impossible love”. ENGLISH
Accèssit 1- MERITXELL CLIMENT (1rC) / JAVIER PELÀEZ (1r C). “Here I am”. ENGLISH

2n de BATXILLERAT

1r Premi- CRISTINA ROCA (2n C). “Pinta”.
CATALÀ
2n Premi- PADDY HANNA (2n A). “Palabras”. CASTELLÀ
3r Premi- MARTA VALLÈS (2n B). “11 M”.
CASTELLÀ
Accèssit 1- HENAR GARCIA (2n C) / MARIA
ORTIZ (2n C). “ You are not alone”, ANGLÈS
Accèssit 2. AINHOA BRANTUAS (2n A). “El
ranchito bonito”. CASTELLÀ

4t ESO - FINALISTES

1a- HELENA URPÍ FIGUERAS (B)
sense títol
2a- MIREIA BATET RAMON (C)
sense títol
3r- NIL LOBATO ALBIOL (B)
Coses que il·lusionen
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El dia a dia: els nostres treballs
1r de primària

Els nens i nenes de primer han realitzat un
treball de petites normes ortogràfiques com
la de la lletra “c” i la dels dígrafs “qui” i “que”.

2n de primària

En l’àrea de coneixement del medi, els nens i nenes de 2n varen treballar el pintor i escultor
català Joan Miró, també en varen realitzar un quadre i el resultat va ser fantàstic!

Aprofitant que van treballar els quadres
abstractes, els alumnes de 2n en van fer
un de propi amb molta imaginació.

6è de primària

Després de llegir la lectura d’Isaac Asimov “Jo, robot”, els nens i nenes de 6è van fer una expressió escrita en català sobre com seria el robot que els agradaria inventar per al futur.

3r de primària

A l’àrea de català, els alumnes de 3r varen
informar-se sobre una planta i en parelles
varen fer una exposició oral.

En l’àrea de socials, aquest trimestre els alum
alumnes de 6è han fet un treball per parelles sobre
un tema triat de l’edat contemporània.

1r d’ESO

Arran d’una iniciativa del propi alumnat, un grup de nois i noies de 1r
d’ESO van preparar la breu obra de teatre “Sopa de pedres” a classe
de Llengua Catalana. La representació va tenir lloc el dia 2 de març i
hi van assistir companys d’un altre grup. Cal dir que van mostrar excellents qualitats interpretatives!
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2n d’ESO

Alumnes de 2n d’ESO en grups exposaren en anglès les seves opini
opinions sobre la problemàtica mediambiental. El resultat fou ben satis
satisfactori ja que, tot i la dificultat que comporta, aquest tipus de pràc
pràctica els motiva molt.
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Tallers
Tallers de plàstica

Durant aquest segon trimestre, els alumnes
de Cicle Inicial i Cicle Mitjà de primària varen
dur a terme els tallers de plàstica amb l’ajuda i col·laboració de familiars d’alumnes. Els
nens i nenes de 1r i 2n varen realitzar, telers,
benes de guix i mosaics. I els alumnes de 3r
i 4t van fer tallers de marcs de fotografies,
pastisseria, paper “maché”, clauers, joies,
jardineria, capses, rellotges, fotografies, dòminos i cistells cosits.

Taller d’higiene postural
a 5è de primària

El dijous 24 de febrer els alumnes
de cinquè van assistir a un taller
on els van explicar com havien de
portar la motxilla i com s’hi havien de col·locar les coses. Els nens
van reflexionar sobre les seves
actituds posturals i així poder millorar la salut de l’esquena.

Taller bucodental a 1r de primària

Aquest trimestre va venir a les aules
de 1r de primària una higienista dental
a explicar la importància de cuidar-se i
rentar-se bé les dents. Finalment es va
regalar a cada alumne un raspall i un
dentífric. Va ser un taller profitós que va
agradar molt a tots i totes.

Taller de prevenció de residus a 6è de
primària

En el taller “d’embolicar... jo passo!” els
alumnes de 6è van aprendre la quantitat de
paper d’alumini que es genera a l’hora d’esmorzar i els impactes de la seva fabricació al
medi ambient, també els varen ensenyar què
és el “Boc’n roll”, l’alternativa al paper d’alumini reutilitzable que no contamina.

Batxillerat

El passat dia 31 de març, una representació
dels Castellers de Vilafranca va venir al Collegi a fer un taller als alumnes de primer de
batxillerat. Va ser un taller molt divertit i engrescador on els nois i noies varen aprendre
diversos aspectes d’aquesta tradició.

4t d’ESO taller de sexualitat

Els dies 1, 3 i 8 de febrer els alumnes de 4t
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. Es tractava d’una activitat
dividida en tres sessions amb una durada
de dues hores cadascuna d’elles que permet els alumnes informar-se i aclarir dubtes sense prejudicis.
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Xerrades i conferències

Xerrada sobre la ràdio als alumnes de 2n d’ESO

El passat 3 de febrer, a la sala d’actes del col·legi, en Sergi Fernández,
responsable de Ràdio Sant Sadurní i exalumne del nostre centre, va
fer una xerrada als alumnes de 2n d’ESO sobre diferents aspectes a
tenir en compte quan s’elabora un guió radiofònic. Aquesta activitat
forma part de la informació que reben els alumnes per a l’elaboració
del treball de síntesi d’enguany.

Conferència sobre Màrius Torres

El proppassat 24 de març, la Dra. Margarida Prats feu una incursió literària en la figura del poeta lleidatà Màrius Torres. La
xerrada va ser feta a la Sala d’Actes de l’Escola amb l’assistència
de tot l’alumnat de batxillerat.
En acabat, els alumnes de la modalitat de literatura catalana van
poder continuar la sessió-fòrum amb la conferenciant i van aprofundir en aspectes de crítica, interpretació i comentari poètics.

1r de Batxillerat, pràctiques als laboratoris

Durant aquest segon trimestre, els alumnes de primer de Batxillerat han anat una hora a la setmana al
laboratori per realitzar les pràctiques de química,
orientats pels professors Pedro Cardenal i Francesc
Ferrando i també han anat una hora a la setmana
al laboratori, per realitzar les pràctiques de física,
orientats per les professores Imma Llopart i Isabel
Arizcun.

1r de Batxillerat TRECS

Durant aquesta segona avaluació
els alumnes de segon de batxillerat han fet les presentacions dels
seus treballs de recerca.

10

L’autor Pere Martí Bertran fa una xerrada a alumnes de
5è de primària

El divendres dia 21 de gener va venir al Col·legi en Pere Martí Bertran, autor de “Les tortugues de l’àvia”, novel·la que els nens i nenes
de 5è han llegit aquest curs.

Xerrades d’orientació Universitària
El divendres 25 de febrer els alumnes de segon de batxillerat van
assistir a una xerrada a
càrrec d’un representant de la Universitat
Abat Oliba i el divendres 4 a una xerrada
de la Universitat Pompeu Fabra.
En aquestes conferències els van fer una
mica d’orientació universitària i també els
van explicar els estudis
que s’imparteixen en
cada universitat.
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Cantata dels nens i
nenes 6è de primària
El passat divendres 25 de març a les 7 de la tarda els alumnes de sisè de
primària del col·legi i de la resta d’escoles de Sant Sadurní d’Anoia varen fer
la cantata tradicional a l’Ateneu Agrícola.
L’argument de la cantata narrava les trapelleries de Till Eulengspiegel i eren
els alumnes que, a través de cançons, van explicar les històries que vivia Till
en el seu poblet alemany.

Futbol femení

L’alumna de primer de batxillerat
C, Núria Miquel Molet, jugadora
del FPE At. Vilafranca de futbol femení, ha estat convocada per participar amb la selecció Autonòmica
Femenina Sub-18 en la 2a fase del
campionat nacional de seleccions
autonòmiques que s’ha celebrat el
cap de setmana del 18, 19 i 20 de
febrer de 2011 a Terrassa.

Laura Granell fallera major

L’alumna Laura Granell, de 3r d’ESO
C, ha estat enguany Fallera Major
Infantil a les Falles de Moncada, un
poble de la Comunitat Valenciana.
Del dia 15 al 19 de març la Laura va
participar en totes les activitats com
una de les protagonistes principals de
la Falla del Poble. La Festa va començar amb la Plantà, on es van exposar
les Falles i van ser jutjades per un jurat que en va valorar la seva qualitat. Després de l’entrega de
premis es va realitzar l’Ofrena i la Missa. La Laura destaca
l’espectacularitat de la Cremà que va tancar les Falles, tot i
ser alhora un moment trist perquè significa el final de la Festa.

Notícies d’esports
De nou i la secció d’hoquei i patinatge varen
unir esforços per participar en el carnaval
que s’organitza a Sant
Sadurní amb més de
85 persones. Amb
unes vistoses disfresses de pallassos varen
gaudir tant de la rua
pels carrers del poble
com del sopar de germanor.

Enguany la secció d’hoquei patins ha estrenat per a
tots els seus integrants un nou equipament per als
mesos d’hivern. Així doncs a partir de la setmana
de Reis els diversos jugadors van començar a portar
la nova parka en els desplaçaments als partits que
disputen.

El passat mes de gener un equip de la
secció d’hoquei va traslladar-se a la ciutat d’Alcoi per tal de disputar una sèrie de
partits amistosos amb equips d’aquelles
contrades. L’acolliment va ser molt bo i els
jugadors acompanyats dels seus pares i entrenadors varen gaudir d’una bona estada.

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).
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Servei integral de menjadors col·lectius
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