
1

l l i   a m s

C O L · L E G I  S A N T  J O S E PB U T L L E T Í  I N F O R M A T I U 

M a i g  2 0 1 2  ·  N ú m .  5 7w w w . s t j o s e p . c o m

S A N T  S A D U R N Í  D ’A N O I A

Portada realitzada per l’alumna Mercè Casas (2n d’ESO C)



Les seccions de cicle mitjà, cicle superior, ESO i Batxillerat realitzaren els 
actes literaris en els que es feren recitacions, lectures i actuacions musicals. 
També es van lliurar els premis als guanyadors i finalistes dels concursos 
dels quals a continuació us mostrem les imatges. Si voleu consultar la llista 
de títols i autors premiats ho podeu fer a la web del Col·legi.
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ENS AGRADA LLEGIR?
El gust per la lectura no neix d’un dia per l’altre ni tampoc 
hauria de ser conseqüència d’una imposició. Llegir és un 
hàbit que es va adquirint i que és directament proporcional 
a la pràctica que se’n pugui fer a l’escola i/o a casa. 

Ser fill d’uns pares grans lectors evidentment ajudarà que un 
nen o nena també s’hi interessi, però si no fos el cas, el Col·legi 
podria ser el seu punt de partida i per això el professorat vetlla 
per aconseguir-ho. 

Cal trobar lectures interessants, temes atractius que atrapin 
el lector perquè s’acabi el llibre.

Aquest argument aplicat als alumnes que s’estan formant i s’ini-
cien a la lectura amb obres i arguments senzills, serveix també 
per qualsevol persona que entri en aquest món.

El lector novell ha d’emprendre aquest camí per una via fà-
cil. Es tracta d’entrenar-se llegint, fent-se la lectura agrada-
ble. Hi ha qui s’hi ha introduït a través dels còmics, d’altres 
han començat amb contes breus, col·leccions d’aventures, 
novel·les policíaques o relats eròtics. Qualsevol tema és bo.

No tothom té els mateixos gustos ni ha de pensar que és una 
persona estranya si el “best seller” de l’any a ell no li agrada. 
Obstinar-se a acabar un llibre ingrat és forçar una lectura i 
podem acabar abandonant-la. Contràriament, si endevinem 

el llibre acabarem devorant-ne les pàgines i ens animarem a 
començar-ne un altre.

Aquest Sant Jordi, a Barcelona i com ja ve essent tradició, 
hi havia parades de llibres amb autors que signaven exem-
plars. Des de l’autor més mediàtic fins al més solitari, tenien 
clients fent cua. Si malgrat tenir un ventall de possibilitats 
tan ampli, si un no troba cap llibre que li agradi, és perquè ja 
no en deu tenir propòsit.

Llegir no és obligatori però els llibres són una font de rique-
sa d’aventures, de saviesa, d’experiències... Hauria de ser un 
objectiu per tothom.

Assumpta Varias  
Cap de Departament de Llengües

EDITORIAL

CONCURSOS DE SANT JORDI

Cicle mitjà

Cicle superior

3r i 4t d’ESO

Batxillerat

1r i 2n d’ESO
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SANT JORDI
Com cada any, el Col·legi celebra la 
diada de sant Jordi. Cada secció, des 
d’Educació Infantil fins a 2n de batxille-
rat, ho va fer amb diferents activitats al 
llarg del dia. Hi va haver esmorzars a les 
classes, passejades per les parades de 
Sant Sadurní, jocs, cinema, actuacions 
musicals, esports, etc. Això sí, allò que hi 
va haver a tot arreu varen ser els llibres i 
les roses. Va ser una jornada agradable i 
memorable per a tothom. 



Pre-school education
In infantile school, children cleaned and tided their classroom.
They decorated all the school with pictures which had been painted by them.
Although the pupils of infantile are very little, they tried to capture the Gaudí’s art.
They had done some collages that meant the modernist art, this year’s theme.
In the entrance there were some yellow flowers that were a very beautiful garden. 

The mass
 
The first event celebrated on 17th of March was a mass in Sant Sadurní’s church.
At 10  o'clock most of the teachers and some students attended this act. 
The priest talked about our school and about people’s value, "everybody is worth" he said. 
Then some teachers and students read a text and at the end a few pupils played an instru-
ment for all the assistants with the song "Boig per tu!".

The show
As every year, the primary school’s children prepared 
a beautiful show creating some colourful forms. This 
year, the show was based on Gaudí, the important 
catalan architect of the modernism.

At the beginning of the show, the children started to 
create tiles of different colours, and then, they moved 
to different positions to create a circle with the cata-
lan flag on the center around some colours, like blue, 
purple and white. 

The most important form of the show was the tower 
of the Sagrada Familia, a white, brown, orange and 
yellow form that really amazed the public. They also 
used some baloons to create a bigger effect!

During the show, they danced with music to make 
the show better and more atractive.  

The 3rd ESO 
bar service 
The students of 3rd of ESO organised a bar to earn some mo-
ney to collect money for the trip to Cantàbria that they are 
going to do the next course. 

We could buy coffe,drinks, cakes, sandwiches, and some ot-
her food that they made by themselves. It was excellent food 
and the service was fantastic!
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ENGLISH PAGES

REPORTERS
Marta Ribes
Gerard Guimerà 

REPORTERS
Joan Francesc Roca
Thais Montón



Last Sunday 17th March took place the college open house event. A lot 
of projects were shown in the corridor of the school and a very nice show 
about Gaudí was performed. This year, the theme was Gaudí and we vi-
sited all the classes from 1st of primary to 2nd year of secondary school. 
They showed all the projects they had made, for instance students in 
mid-cycle of primary (3,4)  made a cooking workshop, or a workshop 
photo frame, students in initial cycle of primary (1,2) made a paper 
workshop,and senior cycle students of primary (5,6) showed all their 
works in the corridor. All the students were very excited because their 
parents went to the school and they could  show it to them. It  breathed 
a lot of brotherhood at school, for us, it is a very beautiful event where 
the families could meet with their children. The students of 1st and 2nd 
of secondary school also showed their works, the students of 1st of se-
condary school made a very big and nice dragon, like the Gaudí ones. In 
the classes, there were a lot of handmade musical instruments and in the 
corridor there were a lot of workshops, like the workshop which the stu-
dents made during the "Science week". And, finally, the students of 2nd 
of secondary, they showed all their plastic pictures in the classrooms. 

It was a very good experience for us going to the school and be able to 
live very near the illusion of the children.

l l i    a m s
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Expositions Part 1

Expositions Part 2

REPORTERS
Aida Cortiada
Judith Rossell 

REPORTERS
Ariadna Garcia
Núria Armengol

On March 18th, Saint Joseph school celebrated the opening day related to Gaudi’s art.

The sections of 3rd and 4th of ESO and Bachelor were decorated with some characteristic ele-
ments of the best known works of art designed by this artist from Reus. Photos, murals and 
other type of works effectuated by the students were filling all the corridors.

In the first and second floor, we could see the iconic Gaudi’s dragon, and some handmade la-
bors that pupils had made during their technology classes. There were also shown the projects 
about different specific areas presented by the students of 3rd of ESO.

In the 3rd floor, TREC projects stood out between lots of pictures from didactic 
trips and other audiovisual pro-
jections. In the 2nd of Bachelor 
classes, some of the manufac-
tured works fabricated as a part 
of the TREC where shown as an 
example of student’s hard work.

Finally, in the chemistry, biology 
and physic labs, the students of 1st 
of Bachelor were performing some 
of the experiments that they have 
done during this course.done during this course.
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CARNAVAL

Educació infantil

Cicle 
inicial

Cicle 
mitjà

Cicle 
superior

Durant la setmana de carnaval els alumnes d’educació infantil varen realitzar diferents 
activitats relacionades amb el Carnaval. Van començar el divendres 10 de febrer amb 
l’arribada del Rei dels Poca-soltes “EL CARNESTOLTES”. De dilluns a dimecres, els nens 
i nenes feren diferents activitats a les aules relacionades amb la festa, el dijous gras 
van menjar truita i van compartir una estona de joc a la plaça de la Bòvila. El final de 
festa el van celebrar molt ben guarnits i engalanats ballant tots junts al pati. Els bom-
bers, els jardiners, els metges i els pallassos van compartir una estona de joc i color.

Cicle inicial celebrà el 
Carnaval fent el tradici-
onal esmorzar de dijous 
gras i pintant-se les 
cares.

Per Carnaval, els alumnes de Cicle mitjà varen preparar unes 
màscares a l’hora de plàstica, feren el berenar de dijous gras 
al parc de la Bòvila i, finalment, representaren uns balls a la 
sala d’actes tots ben disfressats.mitjà

Els nens i nenes de ci-
cle superior, a la tarda del 
divendres 17 de febrer, van 
anar a la sala d’actes tots 
ben disfressats per a ballar 
el que prèviament havi-
en assajat. Entre tots van 
preparar per classes unes 
coreografies espectaculars 
i a dalt l’escenari i amb la 
música els van ballar per-
què els veiessin els nens i 
nenes de les altres classes. 
Ho van preparar d’allò més 
bé i s’ho passaren pipa!

CARNAVAL



ELS MÉS PETITS DE LA CASA

Els Cargols vam pintar amb una pintura molt 
especial: XOCOLATA DESFETA!!!
Ens ho vam passar d’allò més bé sucant els dits 
i les mans per fer el dibuix, així com també lle-
pant-nos els dits. Tot un plaer per als sentits!

Com cada any, els Bambis anem a Cal 
Simón a veure les mones de xocolata 
i ens han explicat tot el procés des de 
quan cullen el cacau fins que es fa 
la xocolata. L’hem pogut tastar i era 
boníssima!!!

Aquest segon trimestre els Esquirols hem 
observat fotografies de les escultures de 
ferro d’Emilio Mariño i després hem fet 
les nostres escultures amb netejapipes 
o filferros tous de colors. Al final les vam 
clavar en un tros de plastilina i ben boni-
ques van quedar!

Els Elefants hem fet un recull de les activitats i jocs que realitzem a l’aula: hem estudiat els dinosaures, 
hem jugat amb les matemàtiques, hem reciclat paper de regal i hem après a compartir les joguines.
Els Elefants hem fet un recull de les activitats i jocs que realitzem a l’aula: hem estudiat els dinosaures, 
hem jugat amb les matemàtiques, hem reciclat paper de regal i hem après a compartir les joguines.

l l i    a m s
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els Cargols 
(P-2)

els Bambis 
(P-3)

els Esquirols 
(P-4)

els Elefants (P-5)



SORTIDES CULTURALS
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Cicle inicial 

El dimarts 31 de gener els nens i nenes de Primà-
ria varen anar al Teatre “Cal Bolet” de Vilafranca 
a veure l’obra de titelles del cocodril “Guyi-
Guyi”, una adaptació del clàssic de l’aneguet 
lleig que els va agradar molt.

El passat dijous 23 de febrer els nens i nenes de primer de Primària van anar a Capellades a visitar el Museu Molí Paperer on 
els van ensenyar el procés de fabricació del paper. Un cop varen saber-ne tots els detalls, tingueren l’oportunitat de ser ells 
mateixos els qui van fer el seu propi paper reciclat. Havent dinat, van visitar el parc de bombers que els explicaren com és la 
seva feina i el seu dia a dia. Van aprendre moltes coses noves i interessants!

1r de primària

Els alumnes de 2n d’Educació Primària realitzaren una excur-
sió a Masquefa, al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils 
de Catalunya. A l’àrea de Coneixement del Medi ja havien 
treballat molts aspectes d’aquests animals. Al CRARC varen 
visitar tots els animals que cuiden al Centre, feren una obser-
vació directa d’una salamandra i una serp, i els van explicar 
moltes coses interessants. S’ho passaren pipa!!!

2n de primària
El dia 6  de març, els alumnes de tercer i quart d’Edu-
cació Primària van anar al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona a veure l’obra “ GUILLEM TELL”. Varen poder 
escoltar una òpera adaptada per a tots ells i, a més a 
més, observaren les diferents parts del teatre: va valer 
molt la pena!

Cicle mitjà

Els nens i nenes de tercer de Primària anaren al zoològic de Barcelona després d’haver treballat a classe els animals verte-
brats. Primer visitaren totes les instal·lacions, després varen veure tots els tipus d’animals i finalment realitzaren un taller 
sobre aquest tipus d’animals, els vertebrats. Després de dinar van anar a veure l’espectacle dels dofins. Va ser una excursió 
molt intensa! Tenen moltes ganes de tornar-hi!

3r de primària

El dia 28 de març els alumnes de quart de Pri-
mària feren una sortida a l’observatori de Pujalt 
“Fundació Ernest i Moliné” després d’haver tre-
ballat a medi “Un món en moviment”. A la visita 
varen fer un taller d’astronomia, observaren el 
cel, feren experiments i, entre d’altres coses, 
miraren a través d’un telescopi.

4t de primària
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Cicle superior
El passat vuit de febrer 
els alumnes de cinquè 
i sisè van anar a l’Audi-
tori de Cornellà a veure 
l’obra titulada “Allegro 
Vivace”. En acabar la re-
presentació dinaren al 
Parc Güell i gaudiren de 
l’obra de l’arquitecte An-
toni Gaudí, protagonista 
de l’espectacle de Portes 
Obertes 2012.

El divendres 30 de març els alumnes de cinquè van anar 
d’excursió a Tarragona. Abans d’arribar a la ciutat van es-
morzar al Pont del Diable, aqüeducte romà. Després feren  
una visita guiada a les muralles, l’amfiteatre i les voltes 
del circ de l’antiga Tàrraco i també varen visitar el Museu 
Arqueològic. 

5è de primària

El dia 28 febrer 6è de Primària va fer una sortida a Cardona. Allà varen fer  un recorregut guiat pel castell de la vila i van visitar 
una de les antigues explotacions de sals potàssiques més importants d’Europa.

6è de primària

El divendres dia 16 de març, els alumnes de 1r d’ESO 
van realitzar la sortida cultural corresponent al segon 
trimestre al Parc Arqueològic de les Mines de Gavà. 
Allà van fer un viatge fascinant a la prehistòria de la 
mà de guies especialitzats, amb el suport de diferents 
recursos: el misteriós jaciment subterrani de les mines 
neolítiques, la museografia i recreació escenogràfica 
de tecnologia puntera o el kit d’objectes prehistòrics 
manipulables. Els alumnes també van tenir l’oportu-
nitat, mitjançant una activitat plàstica, d’elaborar joies 
que després es van endur a casa com a record.

1r d’ESO

El divendres 30 de març els alumnes de 3r d’ESO van 
realitzar la sortida cultural del segon trimestre al Port 
Comercial de Barcelona on van poder conèixer la histò-
ria del port, la seva activitat comercial i el seu projecte 
d’ampliació. La visita es va complementar amb un 
passeig a bord d’un llaüt balear. Aquesta visita va estar 
relacionada amb el temari de ciències socials i naturals 
i es complementà a l’Imax del Maremàgnum amb una 
sessió de cinema en 3D sobre els oceans. 

3r d’ESO
El divendres 23 de març els grups de 4t d’ESO van fer una 
sortida cultural al SALÓ DE L’ENSENYAMENT, a Barcelona. 
Aquesta activitat forma part de la programació de tutoria i 
pretén ajudar els alumnes que acaben l’ESO en l’elecció dels 
estudis postobligatoris.
Aquesta primera part es va complementar amb una visita a 
les instal·lacions del Campus Nord de l’UPC (Universitat Poli-
tècnica de Catalunya) on els alumnes van poder dinar i gaudir 
d’un primer contacte amb l’ambient universitari. 

4t d’ESO

2n de Batxillerat
Els alumnes de 2n de Batxillerat aquest segon trimestre han 
fet una sortida als Laboratoris Balaguer, una de les empreses 
més importants en analítiques, a l’Hospitalet de Llobregat. 
Allí els varen ensenyar els processos i la maquinària amb la 
que realitzen les anàlisis.



CANTÀBRIA

ESQUIADA

Durant els dies 26 i 30 de març 
els alumnes de quart d’ESO van 
realitzar el típic viatge de Can-
tàbria. Un temps de descans i 
lleure, barrejat amb activitats 
de caire cultural i didàctic, on 
van gaudir d’uns dies esplèn-
dids.
Visitaren Saragossa, Burgos, 
Carbáceno, Santander, Els “Pi-
cos de Europa”, Bilbao i San-
tillana del Mar, entre d’altres 
llocs.
Tothom, tant professors com 
evidentment alumnes, van 
gaudir d’un meravellós i inobli-
dable viatge!

Per catorzè any, els nois i noies de 1r de batxillerat van passar 
els dies 1, 2 i 3 de febrer esquiant a La Molina i hostatjant-se al 
càmping La Solana de Bellver de la Cerdanya. Va ser una experi-
ència fantàstica.

TALLERS
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TALLERS D’ESO
Els dies 12 i 13 de març els alumnes de 3r d’ESO van assistir a un taller informatiu 
sobre els problemes immediats i a llarg termini que pot ocasionar el consum d’al-
cohol en general, i entre els joves, en particular. La realització d’aquest taller va a 
càrrec de l’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Sant Sadurní. 

Els dies 26 i 31 de gener i 2 de febrer els alumnes de 4t d’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.



EL DIA A DIA DELS
NOSTRES TREBALLS
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Els nens i nenes de Primer saben molt bé com n’és d’im-
portant aprendre a llegir i estan començant a endinsar-se 
en aquest fantàstic món, és per això que van aprofitar uns 
dies per fer una visita a la Biblioteca del poble. Allà els van 
explicar com és i com funciona una biblioteca i van fer una 
petita passejada pel seu interior. Després la bibliotecària els 
va explicar un conte magnífic i els va donar l’oportunitat 
d’estar una bona estona mirant i llegint contes.

1r de primària
2n de primària

5è de primària

6è de primària

Tot fent volar la imaginació, els nens i nenes de Primer fe-
ren una cara creativa a l’hora de plàstica. Pensant, pensant, 
decidiren quin material utilitzarien per elaborar les cares i 
quin seria el més adient per a cada part. Cada nen i nena va 
fer la seva composició utilitzant materials de tot tipus. Van 
quedar unes cares ben divertides i originals!

Al llarg del curs, els nens i nenes de 2n han treballat 
un llibre de lectures que els ha fet viatjar per tot el 
món amb una simpàtica balena blanca. Han voltat 
pels 5 continents coneixent països, capitals, curio-
sitats, menjars típics, jocs i cançons d’altres indrets 
del món. A partir d’aquí n’han fet un treball que han 
penjat a la cartellera que hi ha a les classes. Els ha 
encantat viatjar amb la balena blanca!!

Durant aquest trimestre els alumnes de 2n han 
treballat els animals dins l’àrea de Coneixement 
del Medi.
Dins d’aquest tema tan ampli i que fascina tant a 
tots i totes, han triat els rèptils i els amfibis per a 
fer un treball entre tots: un treball en grup.
Cada alumne ha portat informació i fotos de casa 
d’un rèptil o d’un amfibi i finalment han exposat 
els treballs al passadís de les aules de 2n.

Els nens i nenes de cinquè el passat dimecres 7 i dijous 8 de març van anar a la Biblioteca Municipal, 
Ramon Bosch de Noya, de Sant Sadurní d’Anoia.
Allà van poder veure el funcionament de la biblioteca. A continuació, la Teresa i la Glòria els van expli-
car com funciona el servei de préstec. També van tenir una estona per fullejar i gaudir dels llibres de 
la seva edat.

És el segon any que ràdio Sant Sadurní  
ha fet la proposta de fer un programa 
radiofònic amb els alumnes de 5è de 
primària. Durant les hores de desdo-
blament de l’assignatura de llengua 
catalana han estat treballant per pre-
parar el programa que més endavant 
s’emetrà en directe.

A la matèria de Coneixement del Medi Social 
i Cultural, els alumnes de cinquè han estat 
treballant els Parcs Naturals i Reserves Na-
turals de Catalunya. Per parelles han buscat 
informació i han elaborat un mural que des-
prés han exposat als companys i companyes 
de classe.

Els alumnes de 6è a les sessions de desdoblament de català han 
fet diverses activitats de llengua com, per exemple, l’elaboració 
d’un còmic a partir d’un bon guió amb onomatopeies, línies cinè-
tiques. Per altra banda, també van elaborar una entrevista a una 
persona del seu entorn.



VISITES 
D’AUTORS

FESTA DE SANT JOSEP
El dilluns 19 de març, els nens i les nenes de 
quart de primària van rebre a  la sala d’actes 
del col·legi, l’escriptora d’un dels llibres que 
havien llegit a l’aula: “Contes d’estar per 
casa”. La Dolors Garcia Cornellà els va expli-
car moltes coses: el perquè va decidir ser es-
criptora, com era la seva vida, anècdotes… 
Duna manera molt amena i interessant, els 
va donar varis consells per a tenir inspiració, 
motivar-se, escriure i llegir. Finalment, els 
va dedicar cada llibre.

Els nens i les nenes de tercer de primària 
han tingut l’oportunitat de rebre a l’escola 
l’escriptora d’un dels llibres que han llegit 
a l’aula: “El Cargol Fabufantàstic”. L’Eulàlia 
Canal els va explicar com és la seva vida , 
anècdotes… Seguidament li van fer to-
tes les preguntes que prèviament havien 
preparat sobre el llibre llegit i/o preguntes 
sobre  la vida d’una escriptora. Finalment, 
l’Eulàlia els va firmar a tots el llibre. Va ser 
una experiència que no oblidaran mai! Grà-
cies Eulàlia per la teva generositat!

El divendres 27 de gener, l’escriptor mallor-
quí Pere Pons va oferir als alumnes de 1r 
d’ESO una interessantíssima xerrada sobre 
diferents aspectes de la seva vida com a 
escriptor. El fil conductor va ser una novel-
la que els alumnes havien llegit “Crispetes 
per  la Norma Schweizer”.  En Pere Pons va 
explicar curiositats que el van conduir a es-
criure aquesta obra. Es va acabar l’acte amb 
un col·loqui que va permetre als alumnes 
aprofundir en l’obra d’aquest escriptor. 

Alumnes de Cicle Inicial i de Cicle Mitjà celebraren La 
tarda tots junts cantant i ballant amb un animador.

El Cicle Superior de Primària va celebrar la tarda de Sant Josep 
practicant diferents jocs al Parc de la Bòvila.

Primer i 2n d’ESO van fer una gimcana a la pista coberta 
del Col·legi.

Els alumnes de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat van fer la ja tradicional 
gimcana organitzada pels més grans de la casa, 2n de Batxillerat.

del Col·legi.

Educació Infantil varen fer titelles dels Tres Porquets i una 
fotografia on tots plegats escriviren St Josep.

El Cicle Superior de Primària va celebrar la tarda de Sant Josep El Cicle Superior de Primària va celebrar la tarda de Sant Josep El Cicle Superior de Primària va celebrar la tarda de Sant Josep 
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Xerrada sobre Egipte
El senyor Josep Maria Mascó va venir el dijous 26 de gener per explicar 
als alumnes de 6è  un munt de coses de la cultura egípcia. Als nois i no-
ies els  van agradar molt les llegendes, els va impactar les històries dels 
faraons i les seves tombes. Els va passar l’hora volant i van tenir una 
sensació d’haver après molt en poca estona. Agraïm molt l’entusiasme 

d’en Josep Maria 
i esperem que 
quan siguem 
més grans ens 
vingui a explicar 
més coses.

Visita d’en Nadotu, un massai de Tanzània 
El dijous 26 de gener, els alumnes de 1r d’ESO van gaudir de la visita al col·legi 
d’un massai de Tanzània. En Nadotu -aquest és el nom del massai- va explicar 
als alumnes els costums i tradicions del seu poblat en plena sabana africana. La 
seva exposició va ser oral i visual ja que va projectar un recull d’imatges interes-
sants  mostrant la més viva realitat del seu país: vegetació, fauna, habitatges, 

infraestructures…
Volem agrair molt sin-
cerament a la senyora 
Montserrat Caus -àvia de 
l’Andrea Lladó- que ens fes 
realitat la coneixença d’en 
Nadotu.

El tema del treball de síntesi de 1r d’enguany va ser “alimentant la salut”, aquest va ser realitzat amb el suport de la nutricionista Anna Gumà i l’estudiant 
d’infermeria Sara Bolaños, ambdues exalumnes del nostre centre, que varen fer unes xerrades preliminars a l’elaboració del treball.

l l i    a m s
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1r d’ESO

3r d’ESO2n 
d’ESO

Sota el títol “Els batecs de l’hospital”, el tema del treball de síntesi dels 
alumnes de 2n d’aquest any va ser el món sanitari i hospitalari. Aquest es 
va fer amb una visita prèvia a l’hospital del Vendrell on varen fer una visita 
guiada per metges que els varen ensenyar un munt de coses. Els alumnes de 3r han 

pogut triar el tema del 
treball de síntesi i, amb 
l’assignació d’un tutor per 
grup, l’han estat elaborant 
al llarg del curs.

TREBALLS DE SÍNTESI



Recital poètic
“Paraules i sentiments” era el títol del recital poètic que 
es va fer per als alumnes de Batxillerat el dia 30 de març.
Els músics i rapsodes Vicente Monera i Jaume Calatayud 
van delectar la secció de Batxillerat amb la seva actuació.

BATXILLERAT
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ARTICLE:
LES MATEMÀTIQUES 
I LA MÚSICA: 
LLIGAMS

George Santayana (1863-1952): 
“Si totes les arts aspiren a ser com la música,  

totes les ciències aspiren a ser com les matemàtiques”

Hola! Què tal? Sóc el Juanfran, el pare de la Núria i de l'Ivan, uns 
nens companys dels vostres fills a la nostra escola. Fa unes setmanes 
vaig proposar a la Direcció del nostre Col·legi el poder col·laborar 
en aquesta revista, escrivint algun text relacionat amb les mate-
màtiques i la música... i al final tot ha tirat endavant! Llavors, 
a veure si entre tots podem establir -aprofitant el títol de la revista- 
autèntics lligams entre aquestes dues branques del coneixement, 
tan vitals per al desenvolupament de la humanitat.

Sense anar més lluny, ja hem fet menció a un concepte musical quan 
hem anomenat al nom de la revista, ja que “Lligams” té relació amb 
el signe gràfic anomenat lligadura, que es fa servir a les partitu-
res musicals. Bàsicament, la seva funció té a veure amb el fet de vo-
ler allargar la duració d'una nota, tot i que també es fa servir quan es 
vol interpretar un conjunt de notes sense interrupcions entre elles. 
Aquí teniu un parell d'exemples:

Les dues notes “do” del pentagrama inferior duren vuit temps, tot i 
que en aquest tipus de compàs només n'hi entren quatre.

Totes aquestes dotze notes s'interpreten sense cap interrupció entre 
els sons: sense silencis entre les diferents notes.

De la mateixa manera, una lligadura, des d’un punt de vista 
matemàtic -concretament, amb la seva aplicació a la física-, té 
a veure amb les condicions que limiten els moviments mecànics. 
Per exemple, un punt de la superfície d’una roda no pot apropar-se 
a l’eix d’aquesta roda, ni pot allunyar-se: 
sempre estarà a la mateixa distància 
d’aquest eix, per moltes voltes que faci 
la roda.

Llavors, com heu vist, ja hem generat 
una relació entre aquesta revista, les 
matemàtiques i la música... ja tenim el 
primer lligam entre tots nosaltres i 
aquests conceptes  :-)

Fins a la propera!

Juanfran

Pràctiques al laboratori
Durant el segon trimestre els alumnes de primer i segon de batxillerat han realitzat les pràctiques als laboratoris 
de física i química segons les assignatures que cursaven.

TRECS
Com cada any, els alumnes de 2n de Batxillerat han presentat els TRECS, enguany n’hi ha hagut de molts sorpre-
nents, com la creació d’un car i un túnel de vent.

El dimarts 17 d’abril, els castellers de Vilafranca 
van impartir unes lliçons pràctiques als alum-
nes de batxillerat.
Els van ensenyar com fer pinya i també com 
enfilar-se per les torres.
El dia 19 de maig participaran en una trobada 
castellera de tots els instituts de l’Alt Penedès.

Xerrada UPF
El passat 17 d’abril del 2012, a la tarda, un 
representant de la UPF (Universitat Pom-
peu Fabra) va informar els alumnes de 2n 
de Batxillerat de tots els graus universitaris 
que impartirà aquesta universitat el curs 
2012-2013. 

Una mica de castells a Batxillerat
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Carnaval
De nou les seccions d’hoquei patins i de patinatge femení van 
participar conjuntament al carnaval de la vila. Enguany la dis-
fressa escollida va versar sobre les mosqueters i tant en la rua pel 
centre de la vila com en el sopar posterior el bon humor i les ganes 
de gaudir conjuntament de la festa van ser l’element principal. 

Campionat Catalunya
El diumenge 29 d’abril es va celebrar a Vila-seca el 30è campionat de Catalunya 
d’hoquei patins de la categoria aleví. 
En un intens cap de setmana, l’equip del Col·legi es va classificar per jugar la 
final del campionat de Catalunya davant el CP Voltregà. Una final que va re-
sultat fortament disputada, en la  que l’equip del Col-
legi va anar per davant 
del marcador durant la 
major part del matx. No 
obstant això, finalment 
va ser l’equip del CP Vol-
tregà qui va fer-se amb el 
triomf i l’equip del Col·legi 
s’ha  proclamat de forma 
brillant sotscampió de Ca-
talunya. Moltes felicitats!

Dinar de germanor
La secció d’hoquei patins va organitzar el passat mes de març un dinar de germanor 

per a tots els jugadors, entrenadors, pares i familiars. Per aquest motiu es 
va realitzar una paella per 
a més de 150 persones que 
varen assistir al dinar. Prèvi-
ament molts dels assistents 
van  participar en una cami-
nada des del Col·legi fins a 
Espiells que en un dia solejat 
va permetre gaudir de l’en-
torn de vinyes i natura que 
ens envolta. 

va permetre gaudir de l’en
torn de vinyes i natura que 
ens envolta. 

CANTATA DE SISÈ
Els alumnes de sisè, conjuntament amb els alumnes d’altres escoles de Sant Sadurní el dimecres 28 de març van 
participar en la tradicional cantata.
El tema d’aquest any fou “CANÇONS D’AMOR I DE PAU”.

L’alumna de 4t d’ESO A CRISTINA BAILÓN GÓMEZ, subcampiona de Catalunya juvenil de proves com-
binades en pista coberta.
El diumenge 12  de febrer, Cristina Bailón va guanyar la medalla d’argent al pentatló amb una puntu-
ació total de 2.934 punts. Cal destacar especialment les proves de salt de llargada on va superar per 
primer cop els 5 metres i els 60 metres i la prova de tanques on va fer un temps de 9”59. Enhorabona 
campiona!






