
NADAL AL COL·LEGI
En la present portada mostrem dos projectes en els quals es reflecteixen moltes de les activitats que 
per a celebrar el Nadal es realitzaren al Col·legi en totes les seccions; el de dalt està fet per les alumnes 
Carla Ballarín i Mar López i el de sota per Adrià Catalán i Adrià Bautista. Aquests alumnes van a 4t 
d’ESO A. Aquest darrer trimestre varen aprendre a utilitzar el programa d’edició d’imatges Photoshop 
al cursar l’assignatura d’Informàtica amb les professores Gemma Martín i Imma Llopart. 

innocència i il·lusió

esforç i recompensa...
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QUI PERD  
ELS ORÍGENS…
El company de claustre i actualment professor respon-
sable d’aquesta publicació, Joan Cañís, em va comen-
tar que seria bo renovar-ne una mica la capçalera, do-
nant-li un aire una mica més actual i em va proposar 
dur a terme aquesta tasca.

De fet, em sembla positiu que cada cert temps es 
repensin les coses per no caure en una rutina moltes 
vegades desfasada.

Després de moltes provatures, algunes d’elles força 
atractives però que no m’acabaven de satisfer, vaig ar-
ribar a la conclusió que el disseny que més m’agradava 
era el més senzill, gairebé minimalista, amb el que es 
podia llegir perfectament la informació imprescindi-
ble: lletra molt clara i blanc sobre negre.

Em va semblar, però, que calia fer esment, d’una ma-
nera o altra a la nostra identitat, que hi hagués algun 
tret diferent que, a més a més de ser plàsticament 
atractiu, trenqués amb l’harmonia de l’estructura i 
ens projectés als orígens del nostre col·lectiu.

No hem d’oblidar que l’any 1905 es va crear el Col·legi 
Sant Josep a Sant Sadurní, regit pels germans gabrie-
listes procedents de França. I aquesta “g” – diferent – 
amb els colors que hom pot veure a l’escut actual del 
col·legi, són els colors que identificaven els germans 
gabrielistes el 1905 i que fan referència al blau, blanc i 
vermell de la bandera francesa.

He pretès relacionar la “g” inicial de germans gabrie-
listes amb la “g” de la nostra publicació, fent , com no, 
un lligam de present amb passat i al mateix temps 
fent nostre el que amb tanta passió canta el xiquet de 
Xàtiva : Qui perd els orígens perd la identitat.

Per últim, m’agradaria que aquest canvi no fos només 
d’imatge sinó que, de mica en mica, anessin variant 
també els continguts i que els alumnes amb les seves 
col·laboracions es fessin seu aquest espai.

Manel Ramon 
Professor de plàstica

EDITORIAL



EDUCACIÓ INFANTIL 
CARGOLS - A: CARBÓ – ROS *
CARGOLS - B: RANSON – COLL *
BAMBIS - A: MATEA – BELMONTE
BAMBIS - B: CRESPO – FERRER 
ESQUIROLS - A: TETAS – OSUNA * 
ESQUIROLS - B: PARERA – RUBIO *
ELEFANTS - A: VILOMARA – MONFORT
ELEFANTS - B: MONTSERRAT – VILAR

PRIMÀRIA
1r - A: NOLLA - VIDAL

1r - B: SARDÀ – BATET *
1r - C: SANCHO – RUIZ *
2n - A: MARTÍNEZ – BARRIO
2n - B: VIDIELLA – PLAZAS
2n - C: SOLÀ – PACHECO * 
3r - A: SARDÀ – BATET *
3r - B: ROGLAN – SALVADOR *
3r - C: VARIAS – CARDONA *
4t - A: GIRÓ – FREIXEDES
4t - B: SEBASTIÀ – MORÓN
4t - C: FABREGAT – FERNÁNDEZ
5è - A: MATA – SAUMELL *

5è - B: CALVO – NOVALBOS *
5è - C: REQUENA – NÚÑEZ *
6è - A: FARRÉ-FERNÁNDEZ *
6è - B: GAVALDÀ – VILOMARA *
6è - C: DE LA VEGA – FERNÁNDEZ

ESO - BATXILLERAT 
1r ESO - A: CONESA – JASANADA
1r ESO - B: MÉNDEZ – CAÑADA *
1r ESO - C: FARRÉ – SÁNCHEZ *
2n ESO - A: ASIRÓN – GRAMONA
2n ESO - B: MOREJUDO – CARRASCO 

2n ESO - C: CASAS – PUJOL
3r ESO - A: DAGÀ – CORBELLA *
3r ESO - B: GRIFFIN – MAYOR *
3r ESO - C: MARTOS – MENDIZÁBAL *
4t ESO - A: MESTRE – GUEVARA *
4t ESO - B: CASTELLVÍ – FERNÁNDEZ
4t ESO - C: VIÑALS – ALBIOL
1r BAT - A: CORTIADA – QUINTANA *
1r BAT - B: BARGALLÓ – GRANERO *
1r BAT - C: SOLA – TORRES *
2n BAT - A: LLOPART – VENTURA
2n BAT - B: TEJEDOR – SÁNCHEZ

* Elegits el Curs 2011 - 2012 
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1r ESO A

Guillermo Ruiz Miquel 
Núria Roca Vàrias

1r ESO B
David Suriol Ventosa 

Pol Via Fernández

1r ESO C
Jan Escala Orga 

Marta Orga Ramírez

2n ESO A
Gerard Arnan Galdeano 
Clàudia Casanovas Prats

2n ESO B
Júlia Gumà Martí 

Carla Escalera Borràs

2n ESO C
Eudald Julià Saumell 
Gabriel Gómez Simó

3r ESO A
Laia Escala López 

Marc Dagà Corbella

3r ESO B
Irina Torra Puigdemont 

Pere Valls Carafí

3r ESO C
Mireia Mauricio Ribes 

Èric Arévalo Costa

4t ESO A
Jan-Max Arana Juvé 

Oriol Navarro Guimerà

4t ESO B
Oriol Quintana carbó 

Òscar Pons Gallart

4t ESO C
Víctor Carmona Ortiz 

Marina Peña Fernández

1r de Batx A
Esther Cardús Llopart 
Xavier Ibáñez Ubillús

1r de Batx B
Judith Rosell Rosell 

Ismael Gallego González

1r de Batx C
Mariona Queralt Borrell 

Marc Papiol Bermejo

2n de Batx A
Laia Pedrerol Saumell 
David Ciraugui Garcia

2n de Batx B
Anna Tejedor Sánchez 
Adrià Bertolín Fuentes

Per tal de sensibilitzar el nostre alumnat sobre el voluntariat i 
els actes solidaris, el passat 12 de desembre va tenir lloc a la 
sala d’actes la xerrada “Vivències: experiències de les estades al 
Camerun” a càrrec de la professora Montse Figueras i del Mos-
sèn Cisco Pausas. Com el títol indica, aquesta va tractar sobre les 
experiències dels voluntaris que han estat treballant a la missió 
de Blangoua, al nord del Camerun, i es va fer amb el suport d’un 
audiovisual elaborat per en Joan González. 

ALUMNES DELEGATS CURS 2011-2012

PARES DELEGATS DE CURSOS 2011 - 2012
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16a EDICIÓ DE LA 
SETMANA DE LA CIÈNCIA
Amb motiu de la 16ª edició de la Setmana de la ciència, del 18 al 27 del mes de 
novembre, el departament de ciències del Col·legi va organitzar diverses activi-
tats a les seccions d’ESO i Batxillerat:

El dia 25 es van projectar pel·lícules relacionades amb diversos aspectes cientí-
fics, també es va premiar els participants del concurs de murals sobre “Desco-
brir la ciència que ens envolta”. Per últim, es varen fer dues conferències per als 
alumnes de batxillerat: “Benvinguts a bord: un viatge als oceans a la descoberta 
de la diversitat microbiana” a càrrec de Montserrat Coll Lladó, llicenciada en bi-
ologia per la Universitat Pompeu Fabra i una segona conferència que es va haver 
de posposar al dia 17 de gener anomenada “Aquesta idea és meva! El camí dels 
fàrmacs des del laboratori fins a la farmàcia” a càrrec de la investigadora Laia Ros 
Blanco de l’Institut Químic de Sarrià.

Per a poder veure tots els murals presentats i els noms i títols 
dels treballs premiats, els podeu consultar a la web del Col·legi.

Conferència “Benvinguts a bord: un viatge als oce-
ans a la descoberta de la diversitat microbiana”

Conferència “Aquesta idea és meva! El camí dels 
fàrmacs des del laboratori fins a la farmàcia”

1r BAT

1r ESO 2n ESO

2n BAT

3r ESO

4t ESO

ELS GUANYADORS 
DEL CONCURS DE MURALS

2n ESO

2n BAT

3r ESO

4t ESO



4

l l i    a m s

EL DIA A DIA DELS 
NOSTRES TREBALLS

Per a aquest passat Nadal, els nens i nenes de 1r varen rea-
litzar un pessebre fet amb plastilina.

1r de primària 2n de 
primària

Els nens i nenes de Primer van fer un berenar de tardor. 
Cada nen i nena va portar un fruit típic de la tardor (po-
mes, caquis, avellanes, magranes, moniatos, nous, figues, 
ametlles, pinyons, castanyes...) i els varen tastar. Quin be-
renar més bo van fer!

Els primers cursos d’Educació primària va-
ren anar a la vinya. Els nens i nenes de 1r 
van observar el cep i les seves parts, els de 
2n varen dibuixar el cep i la vinya i els de 
tercer van dibuixar-ne el pàmpol.

A partir de l’explicació dels 
tres colors bàsics, els nens i 
nenes de 2n varen aprendre 
els colors que es poden acon-
seguir barrejant-los i els varen 
classificar en “freds” i “càlids”.

A 2n han estat estudiant els ossos i les articulacions. Han après quins són els més importants i com situar-los.

1r , 2n i 3r de primària 
a la vinya
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3r de primària

4t de primària

1r d’ESO

2n d’ESO

6è de primària

5è de 
primària

Aprofitant que van anar a Montserrat, els nens i nenes de 3r varen fer una plàstica relacionada amb  l’excursió. Van dibuixar 
les muntanyes de Montserrat i les van pintar amb pintura amb els dits. Va ser una experiència que els va encantar!!!

3r de primària

Els alumnes de quart de primària van portar pulmons 
de xai i de porc per poder manipular, experimentar i 
comprovar aquest òrgan.

D’entrada els feia una mica d’angúnia a alguns però tots 
van acabar participant i passant-s’ho d’allò més bé. 

A l’àrea de català, els alumnes de quart van treballar les 
prediccions dels diaris. Per tal de posar-ho en pràctica, 
van fer cinc grups per classe i cada grup va realitzar el 
seu propi mural, consultant diaris i revistes, que ells ma-
teixos van portar de casa.

Els nois i noies de cinquè varen 
anar al laboratori per tal d’obser-
var diferents tipus de cèl·lules al 
microscopi. 

Amb grups de 3 o 4 nens, els alumnes de 6è han fet un 
treball sobre un planeta del sistema solar.

Els nens i nenes de 6è van fer un volcà amb diferents 
tipus de materials, els van decorar i pintar tot imitant els 
volcans de veritat. Finalment varen anar al pati per a fer-
los explosionar.

Aquest primer trimestre a l’hora de taller, els alumnes de 1r 
d’ESO han estat elaborant un rellotge.

Al mes de desembre i dins de l’assignatura de llengua castellana, els alumnes de 2n d’ESO 
varen fer un treball sobre llibres que “enganxen”. Amb els resultats varen elaborar un pòster 
i feren una exposició oral.

LIBROS QUE NOS HA
N

ENGANCHADO
1) INTRODUCCIÓN:

En este póster expondremos 

los libros que nos hayan 

enganchado y podremos 

observar que las personas 

tienen gustos diferentes para 

escoger y leer un libro.

En este póster expondremos 

escoger y leer un libro.

6) CONCLUSIÓN:

Después de terminar este 

trabajo, nos hemos dado cuenta 

de las cosas que hacen que un 

libro nos enganche (portada, 

autor y recomendación).

Laia Carafí , Ruth Mullor y Clàudia 

Gavaldà  han realizado este 

poster.

1-INTRODUCCIÓN:EN ESTE PROYECTO DEMOSTRAMOS POR QUÉ UN LIBRO PUEDE ENGANCHAR.2-HIPÓTESIS:
¿ES POSIBLE QUE UN LIBRO ENGANCHE POR EL ESTILO: EL GÉNERO, LA SINOPSI, LA PORTADA…?3-OBJETIVOS:

LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTO ES DEMOSTRAR QUE UN LIBRO ENGANCHA POR FACTORES DIFERENTES COMO ATRAVÉS DE LIBROS DIFERENTES.

4-METODOLOGÍA:PARA HACER ESTE PROYECTO NOS UNIMOS POR GRUPOS Y DECIDIMOS LOS LIBROS QUE EXPLICARÍAMOS.DESPUÉS, ENTRE TODOS LOS GRUPOS REALIZAMOS UNA LLUVIA DE TÍTULOS CON LOS LIBROS QUE NOS HABÍAN ENGANCHADO.
AL SIGUIENTE DÍA REALIZAMOS UN MAPA MENTAL CON LOS FACTORES QUE INTERVENÍAN.

5-RESULTADOS:GÉNERO: EL LIBRO DE JORDI SIERRA Y FABRA “ELS HOMES DE LES CADIRES” EXPLICA LAS EXTRAÑAS VISIONES QUE VE  SERGIO, EL PROTAGONISTA, DE ESE LIBROESTILO: EL LIBRO DE JEFF KINNEY “EL DIARIO DE GREG”,TIENE LA PORTADA LLAMATIVA Y ES DE TAPA DURA, LA LETRA ES MUY REALISTA YA QUE PARECE ESCRITA A MANO, ADEMÁS HAY MUCHOS DIBUJOS INTERCALADOS Y ESTO LE DA UN TOQUE DE REALISMO. 

6-CONCLUSIÓN:DESPUÉS DE HACER UNA SERIE DE PRUEBAS, HEMOS DESCUBIERTO QUE EL LIBRO DE JEFF KINNEY “EL DIARIO DE GREG” ENGANCHA POR:SU PORTADA, EL GÉNERO, SU VIDA COTIDIANA, ES DIVERTIDA Y MUCHAS PERSONAS QUE LEEN EL LIBRO SE SIENTEN IDENTIFICADOS. EL LIBRO DE JORDI SIERRA I FABRA “ELS HOMES DE LES CADIRES” ENGANCHA POR LA PARTE FORMAL Y LA SINOPSIS.
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The 21st October, the children in 
Preschool Education received the visit of 
dear Miss Chestnut. They were looking 
forward to her, but they didn’t know if 
she would be able to come because the 
whole morning it had been raining cats 
and dogs. Finally, Miss Chestnut came 
to the school, with a very big basket full 
of hot chestnuts which she had brought 
from the mountain. Beginning with the 
youngest ones, Miss Chestnut visited, class 
by class, all the children in the section, and 
gave them some chestnuts after they had 
sung her the typical song of the celebration.

The oldest boys and girls were impatiently 
waiting for her at the hall. Once there, Miss Chestnut told them how to 
cook the chestnuts, where they came from and how they should be ea-
ten. Straight afterwards, all the children sang and danced at the rhythm 
of the song “La Castanyera’’. Finally, all the boys and girls said goodbye 
to her with a huge smile and a handful of hot chestnuts in their hands. 

Preschool

1st and 2nd primary

by class, all the children in the section, and 
gave them some chestnuts after they had 
sung her the typical song of the celebration.

The children of first and second cours of primary school, did a lot 
of interesting activities, like on 27th october they made the “pa-
nallets” a popular type of cake in Catalonia made of : sugar, almonds, boiled potatoes, eggs and 
a bit of lemon.

They had a lot of fun, with their parents that went to help them at the elaboration of this particular 
cake, and they got it all together.

The next day, it was time to eat all the “panallets” that they made and the “castanyes” that Mss 
Castanyera, who came from Montseny, brought them, along with some books, which students will 
read during the course. It was a 
fantastic experience where they 
sang lots of traditional songs 
of this season and the casta-
nyera, and were really happy 
and cheerful. It was a fantastic 
afternoon where everyone had 
a really good time!

The chestnut festivityENGLISH PAGES

REPORTERS
Max Arana
Oriol Navarro

REPORTERS
Òscar Pons 
Oriol Quintana
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3rd and 4th primary

5th and 6th primary

THE AUTUM  
GYMKHANA
This event had to be post-
poned because of the rain, 
but finally we could celebra-

te it two weeks later. On 11th of November the students from courses 3rd and 4th of 
Primary did a competition of twelve different proofs in groups. All the groups had an 
identifying name. Some of the tests were: carrying a pomegranate between the fronts of 
two children or carrying a spoon with a chestnut in their mouth until the finish line. Whi-

le the organizers were choosing the winners the children 
were having fun in the 
park. When the teachers 
decided which group of each class had won, they told 
the children to sit in the stands to name the winners.

There were three classes from 3rd and three from 4th 
Primary, so the members of the six winners groups re-
ceived a chocolate medal and all the students received 
a strawberry lollipop.

After delivering the medals and lollipops the children 
went back to school, they spent a great afternoon.

REPORTERS
Júlia Soler
Víctor Carmona

REPORTERS
Carla Busquets
Helena Andreu

The 28th of October, pupils who are doing 5th and 6th of primary participated 
in the Catalan celebration “la castanyada”. They should have celebrated their 
picnic outside, but because of the weather they couldn’t go out and they had 
to stay in the classrooms. Although it was not as funny as going out, they 
enjoyed a lot. 

They made a lot of typical food like sweet potatoes, chestnuts, marzipan… 
Also, they prepared their tables decorating them with the typical ornamenta-
tions of this tradition. First, they had to decorate and prepare their classrooms, 
and then they sat and started to eat. Everything was very tasty because they 
worked a lot on it! Delicious!



ELS MÉS PETITS DE LA CASA
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Santa Cecília
Amb motiu de la celebració de la festivitat de Santa Cecília, la patrona dels músics, la setmana del 21 al 25 
de novembre a l’àrea d’Educació Musical els nens i nenes d’Educació Infantil varen realitzar uns tallers per 
a fer diferents instruments musicals.

Els Cargolets un timbal, els Bambis una guitarra i els Esquirols i els Elefants unes maraques. 

Els nens i nenes van compartir uns sons molt especials tots junts i es van endur a casa seva el seu instru-
ment.ment.

Amb motiu de la Festa Major de Sant Sadurní els Car-
gols es varen fer una foto amb els gegants de l’escola

els Cargols (P-2)

Els cargols es varen posar mocadors grocs i varen 
ballar la música de la Fil·loxera

Amb un joc heurístic els Cargols varen descobrir 
els diferents materials

Aquest passat trimestre els Cargols varen realitzar el seu primer dibuix
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els Bambis (P-3)

els Esquirols (P-4) els Elefants (P-5 )

Els nens de p-3 van celebrar l’arribada de la tardor pintant amb aquarel·les els colors d’aquesta estació.

Observant fotografies de les escultures de ferro d’Emilio Mariño, els Esquirols varen fer es-
cultures amb netejapipes o filferros tous de colors. Ho clavaren en un tros de plastilina i 
després les dibuixaren. 

El dia 30 de setembre els Esquirols varen anar a la vinya a observar els colors, els ceps, els 
pàmpols i a sentir les olors que hi havia. Els primers dies de setembre, els elefants varen començar les classes molt ben acompa-

nyats, van tenir uns convidats molt especials a la classe: un pollet, una sargantana i un 
conillet. Els van observar i varen veure les diferències i semblances entre ells.

A la primera setmana de curs 
els Elefants varen jugar amb 
sorra, amb aigua, dibuixar 
amb guixos... i tot això al pati! 
PER PASSAR LA CALOR DIVER-
TIR-SE ÉS EL MILLOR!



A 2n han estat estudiant els ossos i les ar-
ticulacions. Han après quins són els més 
importants i com situar-los.

SORTIDES CULTURALS

Els nens i nenes de Primer van fer una visita al Museu de la 
Xocolata. Després d’explicar d’on prové la xocolata i quin és 
el seu procés d’elaboració, cada nen i nena va poder realit-
zar una figura i un dibuix amb xocolata. També varen veure 
les màquines que s’utilitzaven per elaborar la xocolata i 
figures fetes d’aquest ingredient. Quan les tres classes van 
acabar la visita varen anar a dinar a una plaça, al costat de 
la Sagrada Família. En acabar, varen fer un últim tomb per 
la fira de Santa Llúcia on els nens i nenes vam poder obser-
var tota classe de figures de pessebre, arbres de Nadal…
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1r de primària

3r de primària

1r i 2n de primària

2n de primària

El dimecres 28 de setembre els nens i nenes de Primer de Primària van estar a les caves Freixenet. Allà van veure un audiovi-
sual relacionat amb el món del cava i varen fer una visita guiada on van poder aprendre el seu procés d’elaboració. Finalment, 
varen fer un recorregut molt divertit amb tren i van poder tastar el most. S’ho van passar d’allò més bé!

El passat 27 d’octubre els alumnes de Cicle Inicial de pri-
mària varen anar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona a 
veure l’obra “PETRUIXKA”, un espectacle de dansa i titelles 
composta per Igor Stravinsky.

El dimarts 11 d’octubre 3r de primària va anar a 
Montserrat. Primer van pujar al funicular fins a Sant 
Joan, després varen fer una ruta per a observar la flo-
ra i la fauna dels voltants i seguidament van baixar 
caminant fins a la plaça del Monestir on varen dinar.

Els alumnes de 2n de primària varen anar el dia 27 
d’octubre al Montseny, on varen observar el pai-
satge de muntanya per tal de descobrir el bosc a 
la tardor: els arbres, els seus fruits, els bolets, els 
animals que hi viuen...

El dijous 29 de setembre al matí, els alumnes de 2n varen anar a les caves Codorniu. La visita va començar amb 
la projecció del vídeo de la història de les caves, després van visitar les caves tot escoltant les explicacions de 
l’elaboració del cava. Després de donar una “ volteta” amb trenet pels llargs passadissos de les caves, van con-
vidar-los a tastar un got de most. En acabar la visita, varen tornar al Col·legi tot fent una agradable passejada.
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4t de primària 1r i 2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

5è de primària

6è de primària

El dimecres 16 de novembre, 4t de primària va fer una 
sortida cultural al “Museu de la ciència i la tècnica de Ter-
rassa”. Una vegada allà van fer tres grups i varen tractar 
temes molt interessants que l’endemà varen posar en 
comú a classe.

El passat  17 de novembre els alumnes de cinquè van 
anar d’excursió al Cim d’Àligues, un centre especialit-
zat en aus rapinyaires situat a Sant Feliu de Codines.

Allà van fer diverses activitats i van aprendre moltes 
coses sobre dites aus, diürnes i nocturnes.

El dia 7 de desembre els nois i noies de 6è varen anar al 
cinema Imax de Barcelona a veure una pel·lícula en 3D 
titulada “Oceà salvatge” i després varen anar al “Museu 
d’Història de Catalunya” on varen treballar l’evolució de la 
tecnologia.

Els passats 26 d’octubre i 9 de novembre els alumnes de 
1r d’ESO i 2n d’ESO respectivament van anar al teatre 
Victòria a Barcelona i van poder gaudir del musical de 
Dagoll Dagom, “Cop de Rock”. Després els alumnes de 1r 
van fer un itinerari pel Parc de la Ciutadella i els alumnes 
de 2n varen anar a la zona del Maremàgnum a dinar.

el dijous 27 d’octubre els alumnes de 3r d’ESO varen rea-
litzar una activitat didàctica a l’entorn del TIBIDABO. Varen 
fer un recorregut guiat per un monitor que va permetre en-
dinsar els alumnes al cor d’algunes atraccions del parc amb 
la finalitat de conèixer com funcionaven i descobrir-ne les 
aplicacions de la Física i la Tecnologia: l’energia potencial, 
l’energia cinètica, els frens hidràulics... 

Amb la intenció d’acostar-los a la realitat laboral, el 
passat dimarts 13 de desembre els alumnes de 4t d’ESO 
realitzaren la sortida del primer trimestre als Ferrocarrils 
de la Generalitat el grup de ciències i el grup de lletres 
l’empresa Viena, ambdues situades a la comarca del 
Vallès Occidental, i concretament a les ciutats de Rubí 
i Sabadell respectivament.

Els alumnes de primer de Batxillerat varen fer una sortida 
cultural a Terrassa el dia 15 de desembre i van visitar el 
Museu d’Història de la Ciència i de la Tècnica per poder fer 
un treball “monogràfic sobre l’energia” i també van estar 
a la Masia Freixa. A la tarda van anar al Teatre Nacional de 
Catalunya per assistir a la representació de l’obra “El crim 
de Lord Arthur Saville”, de l’autor Oscar Wilde.

Els alumnes de 2n de batxillerat, el dia 14 de desembre, van realitzar una sortida cultural a Sant Benet de 
Bages on van visitar el llegat medieval d’aquest monestir: església, claustre i museu.



FIRA DE NADAL
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El dissabte 17 de setembre a les 6 de la tarda va començar la ja tradicional Fira 
de Nadal del nostre Col·legi. Al vestíbul de l’edifici d’Educació infantil hi havia 
l’exposició “La nit màgica” en la que es recreava la nit de Nadal en un poble. 
Al pati de primària els nens i nenes varen cantar nadales a l’escenari i varen 
vendre productes per a la recaptació. 1r d’ESO tenien una parada amb menjar 
i beure, alumnes de 5è i 6è representaren un pessebre i els alumnes de 2n es 
varen encarregar de recollir aliments per a Càritas de Sant Sadurní.

El Col·legi s’enorgulleix d’anunciar que la  
recaptació neta de la fira de Nadal fou de: 

3.084,24 €
A més a més, a aquesta quantitat cal afegir els 147 euros que es van recollir 
d’una recaptació que es va fer als cursos de Batxillerat.

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració!



El dia que el Col·legi celebra el Nadal tenen lloc els actes literaris i el lliurament de 
premis dels concursos. Són uns actes en els que es reconeix el talent i l’esforç de 
l’alumnat i en els que els alumnes fan actuacions musicals i recitacions de poemes. 
Enguany es varen fer concursos literaris des de 3r fins a 6è de primària. A 1r i 2n 
d’ESO en van fer un sota el títol “posa’t a la seva pell” i també hi va haver un concurs 
de postals de Nadal. Per altra banda, a 3r i 4t d’ESO varen fer el concurs d’expressió 
creativa en format de vídeo sota el títol “objectes animats” i els alumnes de Batxille-
rat també ho feren en format digital a partir d’un poema o cançó. Hi va haver molta 
participació. La llista dels títols dels treballs i dels autors guanyadors i finalistes la 
podreu trobar a la Web del Col·legi.

CONCURSOS 
DE NADAL
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XERRADES DELS 
MOSSOS D’ESQUADRA
Els mossos d’esquadra han tornat al nostre centre per a tractar temes rellevants que poden 
afectar els alumnes, en aquest primer trimestre tractaren els següents temes:

4t de primària: van expli-
car els seus inicis, en què 
consisteix el seu treball i 
les diferents especialitats 
que poden atendre dintre 
la seva zona.

6è de primària, 1r i 2n d’ESO: “internet segura”, una xerrada sobre els perills d’internet. 
3r d’ESO: varen fer una xerrada que va pretendre conscienciar als joves sobre la realitat legislativa i els perills evidents en 
el consum de drogues. 
1r de Batxillerat: una xerrada sobre les drogues i la seva legislació. 
2n de Batxillerat: sota el títol “mobilitat segura” els van explicar els problemes que comporta conduir sota els efectes de 
l’alcohol. 

TALLERS SOBRE LA 
IGUALTAT DE GÈNERE

Per tal de poder reflexionar 
sobre un dels problemes que 
actualment afecten la societat, 
la “no igualtat” entre gèneres, 
els alumnes de 1r de Batxille-
rat van tenir diverses xerrades 
sobre dit tema durant els 
mesos d’octubre i novembre. 
Dies més tard, acabats els tallers, van assistir a una obra teatral interactiva, juntament amb altres alumnes de l’escola 
Intermunicipal. Posteriorment, representants d’ambdós centres van elaborar un manifest que va ser llegit en públic a 
l’Ajuntament.

PRÀCTIQUES DE  
LABORATORI
Els alumnes de 2n de batxillerat que cursen l’assignatura química, durant aquest primer 
trimestre han fet pràctiques de química al laboratori acompanyats pels professors Pedro 
Cardenal i Francesc Ferrando. D’altra banda, els que cursen l’assignatura de física n’han fet 
d’aquesta matèria al laboratori acompanyats pels professors Pedro Cardenal i Isabel Arizcun.



La secció d’hoquei patins va iniciar al mes de 
setembre una nova temporada amb la festa de 
presentació dels 10 equips que participaran en 

els campionats que organitza la Federació Catalana de Patinatge i la fotografia con-
junta dels jugadors i entrenadors d’enguany. 

Al completar la primera volta, hem de destacar que vuit d’aquests equips s’han clas-
sificat per participar a la segona volta a la màxima categoria. Aquest fet constitueix 
un èxit de la secció, ja que els nostres equips, amb jugadors del nostre Col·legi, com-
peteixen contra equips de clubs del primer nivell català d’hoquei. 

Cal assenyalar que amb aquests resultats s’ha complert un dels objectius que la sec-
ció d’hoquei es plantejava per aquesta temporada i evidencia que som el Col·legi 
amb més nivell en aquest esport a Catalunya. 

Cal agrair doncs, l’esforç que han fet tots els jugadors i també destacar el treball i la 
dedicació del grup d’entrenadors que ens ha permès assolir aquesta fita, alhora de 
demostrar-nos que amb treball i esforç es pot arribar lluny. 

Junta de pares de la secció d’hoquei

Direcció 
Joan Cañís
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Jordi Font i Joan González

Redacció
Joan Cañís i Gemma Martín
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Jordi Aragonès (notícies d’hoquei)
Assumpta Varias (redacció)
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Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca

Dip. L. B-40.180/97

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.

Cada curs acadèmic el col·legi organitza, en col·laboració amb TV3, una xerrada de sensibilització envers el tema de LA 
MARATÓ de TV3, que enguany tractà sobre el tema de la “Regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits”. Els alumnes 
de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat hi assistiren el divendres 11 de novembre. Posteriorment, els de l’ESO van fer una 
recol·lecta en la que es van recaptar 194,34€.

El sopar de Nadal d’enguany va tenir lloc al poble penedesenc de La Garrofa la nit del 23 de desembre i s’hi van cele-
brar els 15 anys de dedicació al Col·legi dels professors Àlex Esteve, Mireia Juvé, Maria Josep Pérez i Francesca Sáez. 
Enhorabona a tots quatre.
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