
Núm. 54 ABRIL - MAIG - JUNY 2011

Portes obertes
Com cada any el Col·legi Sant Josep ha obert les portes a tots els visitants que el volien conèixer.
En una diada molt festiva, el col·legi es va convertir en una GRAN EXPOSICIÓ dels seus tre-
balls, les seves aules, el taller, els laboratoris, la sala de projecció, informàtica... 
La diada va començar amb una missa sota el lema “Parlar de llum és parlar de vida” a les 10 del 
matí a l’església de Sant Sadurní i, posteriorment, amb motiu de l’any 2011 com a “Any Interna-
cional del Voluntariat”, els alumnes de primària varen representar al pati l’espectacle “actuar 
per ajudar” per tal de despertar als alumnes l’interès per la solidaritat i l’ajuda, entesos aquests 
com a motors que ajuden a enriquir-nos i a fer una societat més justa.
Sota el títol d’”Un bosc de conte”, a la secció d’Educació Infantil van fer una exposició que va 
convertir el seu edifici en un bosc, ja que l’any 2011 també ha estat declarat Any Internacional 
dels boscos per la ONU.
Finalment, per a recaptar diners per al viatge de 4t d’ESO, els alumnes de tercer varen ser els 
encarregats d’organitzar un servei de Bar.
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EDUCACIÓ INFANTIL, PUNT DE 
PARTIDA. 
BATXILLERAT, PUNT I SEGUIT.

El passat 16 de maig, els alumnes de 2n de Batxillerat es 
van acomiadar dels més petits de la casa.
Aquest sempre és un comiat entranyable, uns i altres 
canten cançons i gaudeixen durant una bona estona 
d’un clima de respecte i estimació.
Possiblement, als grans els vinguin molts records a la 
memòria ja que la infantesa és, gairebé sempre, una 
etapa dolça i de bons moments; i possiblement els al-
tres se sentin mimats i afalagats, i això: a qui no li agra-
da? Però el més important és que uns comencen i els 
altres acaben amb èxit un tram molt decisiu de la seva 
vida escolar.
Aquesta trobada ens ofereix l’oportunitat d’entrar a les 
vostres llars per parlar d’Educació Infantil. És l’etapa 
dels primers anys de la trajectòria educativa en la qual 
els nens i nenes van desenvolupant una sèrie de capaci-
tats que tenen com a objectiu, a través d’aprenentatges 
progressius, portar l’alumne cap a una educació inte-
gral i un desenvolupament harmònic que continuarà en 
l’Educació Primària i Secundària.
Aquestes capacitats han de promoure els àmbits mo-
triu, cognitiu, de relació i d’equilibri personal.
Com és lògic, cada escola ha d’establir les seves priori-
tats basades en els trets característics del seu alumnat i 
en els criteris del Projecte Educatiu de Centre.
En el Col·legi Sant Josep pensem que els petits són com 
les llavors que cuidades amb respecte donaran fruit en 
tot el seu esplendor.
Al veure l’entusiasme i la tendresa amb la que es rela-
cionaven els cargolets amb els alumnes de la promoció 
del 2011 de Batxillerat no vàrem tenir cap dubte, la nos-
tra línia educativa és l’adequada.
Procurem que a l’escola hi trobin un espai acollidor on 
puguin descobrir-se com a persones i descobrir als al-
tres. Això comporta afavorir la seva autoestima i la for-
mació tant social com emocional. És hora de deixar per 
una estona el niu protector i explorar-ne d’altres on els 
diferents llenguatges: oral, matemàtic, plàstic... siguin la 
via per aprendre a comunicar-se i aconseguir els reptes 
necessaris per descobrir l’entorn al qual pertanyen i en 
gaudeixen.
Tota aquesta tasca només pot tenir un bon punt de sor-
tida i és la confiança en ell mateix i en els mestres.
Les criatures solen ser despertes, amb capacitat per 
poder assimilar-ho tot; en aquestes edats són com es-
ponges, però si els manca la seguretat i no tenim pre-
sent que cada nen o nena és únic i que, amb caracterís-
tiques comunes, cada alumne és diferent, no podrem 
ajudar-lo a avançar en el seu aprenentatge i el que és 
més important: a ser una bona persona amb criteri pro-
pi, equilibrada i feliç. 
Aquests infants estaran escolaritzats en el nostre cen-
tre fins als 18 anys, són molts anys, moltes aventures, 
moltes il·lusions, molts objectius. És el seu present el 
que compartim famílies i escola. De la nostra estreta 
relació, del treball conjunt i, sobretot, amb el seu es-
forç personal, creiem que els petits podran acomiadar-
se del col·legi Sant Josep sent capaços d’aconseguir els 
seus i els nostres somnis pel futur que els espera i que 
desitgem ple d’oportunitats.

             
 Equip d’Educació Infantil

La trobada dels Cargols amb els 
alumnes de 2n de Batxillerat
Els alumnes més petits de la casa van tenir una visita molt especial dels alumnes 
de segon de batxillerat el dia 16 de maig.
Els alumnes més grans del Col·legi van cantar als petits la cançó: “Qui s’enganxa 
a la Rodanxa”, els van acompanyar en els seus jocs durant una estona i, final-
ment, els van obsequiar amb uns colors i unes gominoles.
Els cargolets els van regalar un quadre fet per ells com a record de la trobada.
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Com cada any l’escola celebra el final de les trajectòries fetes pels alumnes d’Educació Infantil, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Com a novetat d’enguany, 
cal destacar que a partir d’ara els alumnes de 6è també faran una festa per a celebrar el final de l’etapa de primària. Aquest any, concretament, els 
nens i nenes de 6è faran una festa el dia 22 de juny al pati amb jocs i molta diversió; a més a més també veuran un muntatge d’un recull fotogràfic 
per rememorar els últims 6 cursos de primària.
Els dies 17 i 18 de juny van tenir lloc els actes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat respectivament. I el dia 17 la festa de les Orles dels Elefants (P5) d’Edu-
cació Infantil. Les fotografies i la informació d’aquests actes sortiran a la revista de setembre, per ara, us mostrem les orles d’Educació Infantil i 
Batxillerat i les portades del vídeo de 4t d’ESO i del recull fotogràfic de 6è.

Acabant cicles
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Sortides culturals
1r de PRIMÀRIA VA A CAPELLADES
La sortida de Primer va ser al Molí paperer de Capellades on els 
alumnes van visitar les instal·lacions, van poder fer paper ells ma-
teixos i van repassar la història dels molins que s’hi dediquen. Des-
prés de dinar també van visitar el parc de bombers.

El CENTRE CRARC ÉS VISITAT PELS ALUMNES DE 2n DE 
PRIMÀRIA
El dimecres dia 13 d’abril els alumnes de 2n de Primària van anar al 
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge “CRARC” de Masquefa per 
a tenir un contacte directe amb el món dels amfibis i els rèptils.

L’ALCALDE DE SANT SADURNÍ ENTREVISTAT PELS 
ALUMNES DE 3R DE PRIMÀRIA
L’Ajuntament de Sant Sadurní va ser visitat pels alumnes de 3r que ana-
ven a entrevistar l’alcalde, el Sr. Joan Amat. Els nois i noies van ser atesos 
a la sala de plens i posteriorment obsequiats amb una capsa de colors. 
També els van donar una llibre de la història de la vila per a cada classe.

ELS NOIS I NOIES DE 
6è VAN A CARDONA
El dia 15 d’abril, després 
de visitar el castell de 
Cardona, els alumnes de 
6è van anar a les mines 
de sal on van rebre una 
explicació geològica de la 
formació de la muntanya, 
van poder entrar en una 
de les galeries i van veure 
el taller de sal.

1r de BATXILLERAT
El passat dia 11 d’abril 
de 2011, els alumnes de 
1r de Batxillerat varen 
fer una sortida cultural 
a Girona per a visitar el 
patrimoni històric de la 
ciutat i les exposicions 
florals de les jornades 
“Girona en Flor”.

1r d’ESO
El passat dia 
5 de maig els 
nens i nenes de 
1r d’ESO varen 
anar a Barcelona 
al Museu Egipci 
on varen realit-
zar una visita gui-
ada i un taller de 
momificació.
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El viatge de 4t d’ESO
Com ja va essent un clàssic, els nois i noies de 4t van anar de viatge a Cantàbria. El dia 11 d’abril a les 6.30h del matí els autocar marxaven cap 
a Noja, on els alumnes residirien tota la setmana i des d’on s’anirien desplaçant per a visitar Cabárceno, Santillana del Mar, San Vicente de la 
Barquera, Potes, els Pics d’Europa, les coves del Soplao, etc. El dia 15, que era el de tornada, també van parar a visitar el museu Guggenheim 
de Bilbao.

COLÒNIES DE CICLE 
INICIAL
1r i 2n de Primària van estar 
de colònies a CAL PETIT de 
Vilanova de Meià durant els 
dies 8, 9 i 10 de juny.

Colònies

COLÒNIES DE CICLE SUPERIOR
Els alumnes de Cicle Superior van estar a LA DEVESA de Rupit. Els de 
5è van marxar els dies 6, 7 i 8 de juny i els de 6è van agafar el relleu 
els dies 8, 9 i 10. 
Aquest any van tenir les colònies una mica passades per aigua. El mal 
temps va fer canviar d’ordre algunes de les activitats previstes però 
finalment les van poder efectuar. Fer cabanes, amulets, visitar Rupit o 
anar a la “Disco” van ser algunes d’elles.

COLÒNIES DE CICLE SUPERIOR
Els alumnes de Cicle Superior van estar a LA DEVESA de Rupit. Els de 
5è van marxar els dies 6, 7 i 8 de juny i els de 6è van agafar el relleu 
els dies 8, 9 i 10. 
Aquest any van tenir les colònies una mica passades per aigua. El mal 
temps va fer canviar d’ordre algunes de les activitats previstes però 
finalment les van poder efectuar. Fer cabanes, amulets, visitar Rupit o 
anar a la “Disco” van ser algunes d’elles.

abril - maig - juny 2011
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3r DE PRIMÀRIA CREA AMB LES DEIXALLES
La Mancomunitat del Penedès Garraf organitzava uns tallers de 
construcció de joguines amb material reciclable i els alumnes de 
tercer de primària van fer una baldufa amb material reutilitzat (un 
CD, un tap de suro, un pal de broqueta i cartolines).

CURSET DE SOCORRISME A 4t D’ESO
Una de les activitats que es fan dins l’assignatura d’educació física és 
un curs de primers auxilis a la piscina municipal. Aquest any els alum-
nes de 4t hi van anar per grups, durant el mes de maig.

A 4t DE PRIMÀRIA FAN UN TALLER DE PAPER RE-
CICLAT
Els alumnes de 4t, a través d’aquest taller, van aprendre el procés 
d’elaboració del paper realitzant paper nou a partir de paper vell, van 
conèixer els costos, els avantatges mediambientals… I van acabar 
confeccionant les tapes dels seus propis àlbums.

LA POLICIA LOCAL A PRIMER DE PRIMÀRIA
Dins l’àrea de Coneixement del Medi, els alumnes de 1r d’Ed. 
Primària van treballar el tema del BARRI i van parlar de les di-
ferències entre poble i ciutat, del mobiliari urbà, dels senyals de 
trànsit... Per aquest motiu, la Policia Local de Sant Sadurní va anar 
a les classes per parlar-ne. Una de les activitats es feia sobre una 
“catifa” que representava els carrers d’un poble.

UN TALLER DE RÀ-
DIO A 5è DE PRI-
MÀRIA
Durant el mes d’abril els 
alumnes de cinquè van 
anar per grups a RÀDIO 
SANT SADURNÍ per a 
gravar els diferents pro-
grames que prèviament 
havien elaborar durant 
el segon trimestre.
Els alumnes van qualifi-
car l’experiència d’ino-
blidable.
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1r, 2n i 3r D’ESO: TREBALLS DE SÍNTESI
1r i 2n d’ESO varen realitzar el treball de síntesi la setmana del 12 al 15 
d’abril. Concretament, els alumnes de 1r van fer un treball sobre una cul-
tura i un dels seus monuments més representatius. A 2n d’ESO, amb la col-
laboració de Ràdio Sant Sadurní, el treball va consistir en elaborar un pro-
grama de ràdio.
A 3r d’ESO cadascun dels grups triava el tema del seu treball i el va anar 
elaborant al llarg del curs sota el seguiment d’un tutor, finalment, es van fer 
les exposicions al mes d’abril.

ESO: treballs de síntesi i PRECS

Una classe de 1r d'ESO elaborant el treball sobre cultures

Alumnes de 2n d’ESO fent el treball de síntesi

les exposicions al mes d’abril.

Mostra d'un treball de 1r d'ESO

Alumnes de 3r exposant el seu treball a la classe Alumnes de 2n d’ESO fent el treball de síntesiAlumnes de 3r exposant el seu treball a la classe Portada d'un dels treballs de 
síntesi de 3r d'ESO

4t D’ESO: PRECS
Optativa 2B-C
Aquest any els alumnes han realitzat el Projecte de Recerca so-
bre diferents aspectes d’un habitatge (ubicació, disseny, càlcul 
d’hipoteca...). Per altra banda, al Taller han construït la maqueta 
d’un auto de xoc, amb un sistema automàtic que en topar amb 
un obstacle gira fins poder continuar la seva marxa endavant.

Optativa 2A
Aquests alumnes han fet un PREC titulat “Visualitzant el futur”, 
en el qual han treballat les opcions que poden trobar en acabar 
4t d’ESO per tal de reflexionar sobre la necessitat de continuar 
estudiant. Al Taller han construït la maqueta d’un pont elevador 
amb un moto-reductor, que permet pujar i baixar la part cen-
tral del pont, amb aturada automàtica en arribar al punt més alt 
i al punt més baix.

Optativa 1
Per tal d’interrelacionar el món acadèmic i el laboral, els alum-
nes d’optativa A1 han fet un treball que tractés diverses temà-
tiques prou àmplies (mercantil, laboral, fiscal...) amb la finalitat 
d’adquirir uns coneixements mínims per poder accedir en el 
món del treball.

abril - maig - juny 2011
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Els més petits  de la casa
Els Cargols

Els Bambis

ELS CARGOLS SURTEN A VEURE LES 
MONES
El dimecres 13 d’abril, els cargols van sortir 
a fer un tomb pels voltants de l’escola per a 
veure els vistosos aparadors plens de mones 
a diferents pastisseries del poble.
Va ésser un passeig curt però ple de colors i 
més endavant segurament de... sabors.

MURAL PER A PORTES OBERTES 
Els nens i nenes Cargols varen fer un mural relaci-
onat amb el tema dels boscos per a poder deco-
rar els passadissos de l’edifici d’Educació Infantil 
per a celebrar la jornada de Portes Obertes. En 
els murals hi havia uns arbres molt vistosos que 
van elaborar amb molta il·lusió.
El resultat d’aquesta feina es va poder gaudir fent 
un tomb per l’edifici d’Educació Infantil.

MURAL PER A PORTES OBERTES 
Els nens i nenes Cargols varen fer un mural relaci
onat amb el tema dels boscos per a poder deco
rar els passadissos de l’edifici d’Educació Infantil 
per a celebrar la jornada de Portes Obertes. En 
els murals hi havia uns arbres molt vistosos que 
van elaborar amb molta il·lusió.
El resultat d’aquesta feina es va poder gaudir fent 
un tomb per l’edifici d’Educació Infantil.

DESCOBRINT GUSTOS
Els Bambis van estar treballant els aliments.
Dins el sentit del gust, van trobar diferents 
gustos. Van haver de diferenciar, dolç i salat i 
per això van tastar la mel i el formatge. 
Tot i que un és dolç i l’altre salat, junts fan una 
bona combinació… no creieu?

ELABORACIÓ D’UNA COCA A LA 
CUINA DEL COL·LEGI
El dia 30 de març els Bambis p-3 varen baixar 
a la cuina. Després de fer molts experiments, 
van descobrir que els agradava més el dolç 
que el salat.
És per això que amb l’ajut de les cuineres (La 
Victòria i La Pepi) van fer una coca de iogurt 
que els va quedar boníssima.

ESMORZAR DE PRIMAVERA
El dijous 14 d’abril, a partir de diferents ali-
ments que varen portar de casa, els Bambis 
van gaudir tots junts d’un esmorzar amb ali-
ments típics de l’estació primavera.

MURAL D’ARBRES
Va arribar la primavera i els arbres es van omplir de flors.
El dimarts dia 1 d’abril, els Bambis van pintar uns arbres per tal de decorar els passadissos de l’es-
cola. Van quedar molt vistosos i alegres.
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Els més petits  de la casa
Els Esquirols

Els Elefants

EXCURSIÓ A L’ESCOLA DEL CEL 
“EL PINAR”
El dilluns 9 de maig els esquirols van 
anar d’excursió a l’Escola del Cel EL 
PINAR de Canyelles,
El “Dr. Star” els va explicar històries 
del cel, el sol, la lluna i les estrelles. 
Van poder anar a l’observatori i, final-
ment varen gaudir d’una activitat molt 
divertida al planetari bombolla veient 
les constel·lacions.

Els més petits  de la casa

SORTIDA A LA 
BIBLIOTECA 
A finals del mes de 
març, els Esquirols van 
anar a la Biblioteca on 
el personatge del Boti 
els va explicar un conte 
sobre els boscos. 

EXPERIMENT D’UN VOLCÀ
El divendres 20 de maig els Elefants van fer un experiment: havent parlat 
a l’aula de les mines de sal d’Etiòpia van experimentar barrejant aigua, oli 
vegetal, colorant alimentari i sal i van aconseguir una petita efervescència 
en pujar bombolles cap amunt. Va ser l’efecte d’un volcà de sal.en pujar bombolles cap amunt. Va ser l’efecte d’un volcà de sal.

MENGEM FRUITA
El dimarts 26 d’abril, els Elefants varen fer un taller per a treballar 
l’hàbit de menjar fruita.

COLÒNIES 2011
Els dies 6, 7 i 8 d’abril, els Elefants, 
els més grans del Parvulari van 
anar de Colònies a la casa La Ma-
rinada de Cambrils. 
Tots els nens i nenes van gaudir 
d’un entorn marítim. Acompanyats 
de mestres i monitors van realitzar 
diferents activitats com ara fer de 
pirates, construir castells de sor-
ra, fer una sessió d’observació a 
l’aquari de la casa (toca-toca), etc.
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El dia a dia : els  nostres treballs
1r DE PRIMÀRIA
El passat divendres 13 de maig, els alumnes de 
1r d’Ed. Primària van anar a l’església de Sant 
Sadurní, a l’hora de plàstica, amb l’objectiu de 
fer un dibuix d’aquesta. Els dibuixos realitzats 
van ser pintats la setmana següent.

2n DE PRIMÀRIA
Aquest trimestre els nens i nenes de 2n van 
plantar mongetes per tal de poder observar 
com anaven creixent. Dins l’àrea de Medi, ha-
vien treballat les plantes.

3r DE PRIMÀRIA
Els cossos geomètrics és un dels temes de 
matemàtiques de 3r de Primària. Aquest tri-
mestre van compaginar aquesta assignatura 
amb plàstica i van confeccionar les figures.

3r DE PRIMÀRIA
El divendres 6 de maig, els alumnes de 3r van 
anar a la plaça de l’Ajuntament per a dibuixar 
l’edifici de la casa de la vila ja que a la matèria 
de Medi van estar treballant tot el referent als 
municipis, a l’ajuntament, etc.

4t DE PRIMÀRIA
Aquest tercer trimestre, els alumnes de quart 
van fer una breu excursió a la plaça de la Bò-
bila per a jugar a jocs tradicionals, com la xar-
ranca, saltar a corda… i van jugar amb els més 
originals a l’aire lliure. 

4t DE PRIMÀRIA
Com els alumnes de 1r de primària, els de quart van fer un dibuix al natural a l’església de Sant 
Sadurní d’Anoia, els dibuixos van ser elaborats amb les proporcions correctes i a l’aula l’hi van 
posar color.

4t DE PRIMÀRIA
Aprofitant que van llegir el llibre “La colla dels 
deu”, els nens i nenes de 4t de primària van 
dedicar una sessió d’Educació Física al patinat-
ge. Van participar i es van ajudar mútuament, 
ja que hi havia alguns que en sabien bastant i 
d’altres que no tant. 

5è DE PRIMÀRIA
Partint d’una fotografia real en blanc i negre, els alumnes de cinquè van fer rèpliques a llapis.

Com els alumnes de 1r de primària, els de quart van fer un dibuix al natural a l’església de Sant 

posar color.
Sadurní d’Anoia, els dibuixos van ser elaborats amb les proporcions correctes i a l’aula l’hi van 

d’altres que no tant. 

10



El dia a dia : els  nostres treballs
1r D’ESO
Dins l’assignatura de música, els alumnes de 1r d’ESO 
van elaborar un instrument musical.

1r D’ESO
Una de les activitats dels alumnes de 1r d’ESO ha estat 
confeccionar la seva línia de la vida dins l’assignatura de 
ciències socials.

2n D’ESO
Enguany, els alumnes de 2n d’ESO han estat confeccionant un circuit elèctric en les 
classes de Tecnologia que han realitzat en el taller. 

ciències socials.

3r D’ESO
A partir de la lectura de Lazarillo de Tormes i havent treballat el còmic, els 
alumnes de 3r en van elaborar un.

1r I 3r D’ESO
Els alumnes de 3r d’ESO C Carla Busquets, Roger Ortoll, Jordi 
Bricollé i Júlia Soler i les alumnes de 1r d’ESO Mariona Rovira, 
Eulàlia Ventura i Marta Roig varen col·laborar en l’edició d’aquesta 
revista. Moltes gràcies!revista. Moltes gràcies!
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Trobada de castells 
de 1r de batxillerat
El dia 14 de maig, el primer de batxillerat va par-
ticipar en un taller organitzat pels Castellers de 
Vilafranca on hi va haver un concurs de castells 
representat per vuit Col·legis de la comarca.
El nostre grup es deia MARRECS DEL SANT 
JOSEP i van tenir una molt bona actuació en una 
jornada que els alumnes varen valorar com a molt 
positiva. 

III Diada Esportiva  
Municipal a 2n d’ESO
Els alumnes de segon d’ESO van participar a una diada 
esportiva organitzada per l’ajuntament de Sant Sadurní  
d’Anoia conjuntament amb les altres escoles de la vila. La 
diada es va celebrar el 12 de maig i tots els alumnes van 
poder practicar diferents esports: HOQUEI SALA, BAD-
MINTON, BÀSQUET, FUTBOL, RUGBY, VOLEIBOL, RE-
LLEUS… La jornada va ser un èxit i a la cloenda i va haver 
una batucada.
Tots els alumnes s’ho van passar molt bé.

Setmana blanca
Aquest any hi ha hagut de manera extraordinària La Setmana blanca, una setmana de vacances que va tenir lloc la setmana del 5 al 13 de 
març. El Col·legi va organitzar un esplai a l’edifici d’Educació Infantil per a alumnes de 2, 3 i 4 anys. Varen ser 22 nens amb les monitores Anna 
Maria, Maria Carme i Lila que al llarg d’aquesta setmana es van disfressar, dibuixar, cantar i jugar tot al voltant del tema de la Prehistòria. 
Varen xalar molt i varen aprendre moltes coses. 
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Premis
PATINATGE
El passat dia 8 de maig, l’Anna Ibars de 3r d’ESO C i l’Elena del 
Valle de 4t de primària, totes dues patinadores del club CPA Sant 
Sadurní, van superar la prova federativa d’Iniciació B. D’altra ban-
da, la Núria Ballesteros de 4t d’ESO va superar el nivell d’Iniciació 
C obtenint el corresponent títol d’aptitud. Enhorabona!

HOQUEI
En Jesús Sola Torres, en Roger Martí Aragonès i n’Arnau Xaus, que 
juguen a la categoria Infantil A del CE Noia Freixenet, van procla-
mar-se campions de Catalunya després de vèncer l’equip Shum Gru-
po Maestre de Maçanet per 4 a 3. El XXIX Campionat de Catalunya 
va tenir lloc a Mollerussa els dies 15, 16 i 17 d’abril.

LAURA TORNÉ
L’alumna del nostre 
centre Laura Torné (4t 
ESO C) ha guanyat el 
tercer premi de crea-
ció literària per a joves 
amb l’obra “les veus del 

meu teclat”. Aquest premi està organitzat per La 
Fundació Ferrer Sala Freixenet i el setmanari “La 
Fura”. Felicitats, Laura!

PREMI BIBLIOTECA
El passat dia 27 d’abril, diada de la Mare 
de Déu de Montserrat, es van donar els 
premis literaris de Sant Jordi de la Biblio-
teca Ramon Bosch de Noia.
Els alumnes de quart de primària de 
totes les escoles hi varen participar. El 
tema era un dia a Sant Sadurní arriba un 
circ. Cada alumne va fer el seu conte i un 
jurat extern els va valorar.
Van resultar guanyadors entre altres: 
MAR VENTURA, LAIA ROMEU i MAR RAVENTÓS de la nostra 
escola. A totes elles moltes felicitats!

totes les escoles hi varen participar. El 

circ. Cada alumne va fer el seu conte i un 

CONCURS DE DIBUIX DE FIL·LOXERES
L’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va convocar un concurs de 
dibuix de la fil·loxera per les diferents escoles de la vila dins de 
l’etapa d’educació Infantil i Educació Primària.
Del Col·legi Sant Josep hi van haver bastants alumnes seleccio-
nats:
Aleix Mata, Judith Sancho i Anna Esteve d’Educació Infantil i 
Sofia Garcia, Guillem Calvo, Abril Iglesias, Berenguer Mascó, Ro-
ger Roig, Lluís Cercós, Marta Julià, Joan Ferrando i Carles Sanajo 
d’Educació Primària.  
Tots aquests alumnes van rebre un petit obsequi com a premi.

RÍTMICA
El dia 2 d’abril, tres alumnes del Col·legi Sant Josep de 2n de primària: 
Berta Benet, Mireia Raventós i Marta Puimedon van quedar primeres 
a Sant Feliu de Llobregat en la I Jornada Comarcal, el 8 d’abril van 
quedar segones a Vilafranca del Penedès en la II Jornada Comarcal i, 
gràcies a aquests resultats, van quedar classificades per a l’exhibició 
del 9 de maig a Igualada en la final i trobada territorial. Després del 
fort treball i entrenament la feina ha estat així recompensada. Des 
d’aquestes pàgines felicitem a aquestes alumnes.

abril - maig - juny 2011
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Teatre i dansa
OBRA AUTOR PROFESSORA DIA

El malalt imaginari Jordi Voltas Yvonne Compte 1 de Juny

La Caputxeta Vermella Conte popular Marta Solé 2 de juny

Els tres pèls del dimoni..! Adelaida Frías Maria Font 6 de juny

La Gallina que pogué regnar Carles Cano Núria Plazas 14 de juny

En Joan sense por Eduardo Costa Maria Font 15 de juny

Les Mans Unides Espectacle de dansa Mònica Gutiérrez 31 de maig

El malalt imaginari

Els tres pèls del dimoni

El malalt imaginari

La Caputxeta Vermella

Els tres pèls del dimoni

La Gallina que pogué regnar

Les Mans Unides
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El primer cap de setmana 
del mes de juny es va cele-
brar el tradicional torneig 
d’hoquei de la secció d’ho-
quei del Col·legi que en-
guany ha arribat a la setena 
edició. Gairebé un total de 
300 esportistes es van tro-
bar a la pista del Col·legi, 
amb partits des de la cate-
goria iniciació fins a la d’in-
fantil. En el marc d’aquest torneig l’equip infantil de 2n any va donar 
per tancada la seva estada als equips del Col·legi, desitjant-los a tots 
ells tot tipus d’èxits en els nous equips als que s’incorporaran la prope-
ra temporada. Durant tot el dissabte i el matí del diumenge, malgrat 
la pluja que ens va acompanyar, hi va haver una bona concurrència 
de públic per seguir la competició d’hoquei i també l’exhibició de la 
secció de patinatge que va ser molt espectacular. 

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).

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.

Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97

Notícies d’hoquei

A finals de maig l’equip de la categoria prebenjamí va diputar els cam-
pionats provincials de Barcelona que es varen celebrar a Manlleu. Cal 
destacar l’alt nivell de tots els equips participants i el bon paper del 
nostre equip que va assolir el 5è lloc en el global de la classificació.

La secció d’hoquei 
va organitzar un con-
curs de dibuix entre 
els alumnes de P3, 
P4 i P5 pel logotip del 
tornegi d’hoquei. La 
junta de delegats de 
la secció va analitzar 
detalladament tots 
els treballs presen-
tats i va escollir el re-

alitzar per l’alumna de P3, Anna Esteve a qui durant la celebració 
del torneig se li va fer lliurament d’una bicicleta en reconeixement 
del seu treball. 

EN RECORD D’ANTONIO NAVARRO QUINTO
L’Antonio Navarro Quinto, nascut el dia 27 d’octubre de 1993, 
va perdre la vida en un desgraciat accident de moto a Sant Este-
ve Sesrovires el dia 28 de maig. L’An-
tonio, a l’igual que els seus germans 
Miquel i Cristina, era exalumne del 
Col·legi. Va finalitzar l’ESO el juny de 
l’any passat. 
La Direcció, el Claustre i l’Adminis-
tració del Col·legi Sant Josep senten 
molt íntimament aquesta pèrdua i ex-
pressen el seu més dolorós condol a la 
seva Família i Amics.   

A mitjans de juny una combinació de jugadors dels dos equips de 
la categoria aleví assistiran a un torneig internacional d’hoquei a 
França i més concretament a la zona de Lió. De ben segur que 
aquest desplaçament comportarà un valor especial pels nostres 
joves, tant pel fet de compartir l’afició a l’hoquei amb altres juga-
dors de lligues molt diferents a la nostra, com per viure experièn-
cies amb altres cultures europees.

El passat 16 d’abril, l’equip infantil del Col·legi va disputar a les nos-
tres instal·lacions un partit amistós amb un selecció de jugadors 
d’Israel, en el marc d’unes estades esportives a la nostra comarca. 
L’organització del partit va córrer a càrrec del coordinador de la 
secció d’hoquei del Col·legi, el Sr. Lucas Sorio, qui va ser l’encar-
regat de coordinar els diversos entrenament i partits que aquesta 
selecció va realitzar tant a Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca i Vila-
nova durant una setmana. 

abril - maig - juny 2011

15






