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EDITORIAL

LA PERSISTÈNCIA DELS COLORS
Setembre de 1996,
Un grup de pintors s’inspiren un matí de tardor, mentre observen una paleta plena
de colors, de tonalitats infinites. Aquest grup de pintors prepara quatre pinzellades
per a començar a donar forma a aquest llenç. De moment només inspira felicitat i
bondat, mentre els colors aprenen a barrejar-se sols, a exposar-se en diferents combinacions i tonalitats per poder expressar una infinitat de sentiments nous, al llarg
del seu aprenentatge.
Un nou grup de pintors, més experimentats, comencen a transformar aquelles petites taques de color, aquelles senzilles pinzellades que llisquen pel seguit d’aquesta
tela, en unes composicions que amb el pas dels anys aprendran a expressar vivacitat,
intensitat i a la vegada, foscor. Aquest nou grup de pintors, sense idea definida posarà títol a aquesta obra: La persistència dels colors.

Mentrestant el quadre era en repòs, després d’anys de barreja d’idees i nous colors,
novament un nou grup de pintors hi acaba de donar forma, calor i sentiment. Encara
que comportés llargues hores de treball i dedicació, els pintors van saber com tractar
els motius cromàtics més importants i destacats del moment.
D’ençà que es començà el quadre, s’han anat esvaint i difuminant alguns colors, però
tot i això aquests els afrontaren. Tot i que el quadre va perdre un gran raig de llum, la
seva essència sempre seguí present.
Ara, aquest precís moment, és l’ideal per afrontar el final d’un quadre detallat,
perfecte, amb carisma, eufòria i significat. Un quadre que ha estat caracteritzat per
cada color emprat i sobretot per cada color existent.
Érem, som i serem un conjunt de colors especials. Però sobretot som un conjunt format i educat per un gran grup de pintors on el seu principal objectiu és ajudar-nos
a escollir el nostre desitjat camí. No obstant, cal remarcar que els principals motius
d’elaboració del quadre són per ser exposat, gràcies a l’ajuda dels pintors, en una
exposició anomenada: vida.
Anna Tejedor i Gemma Muray
alumnes de 2n de batxillerat en el seu comiat

2n DE BATXILLERAT VISITA
ALS MÉS PETITS DE LA CASA
El dia 11 de maig va tenir lloc un dels actes més bonics del curs: va ser el dia en què els alumnes de 2n de Batxillerat, els més grans de la casa, varen fer una visita als nens i nenes de P-2, els més
petits. En aquesta trobada els més grans els varen fer un regal (enguany un cavallet) que prèviament havien preparat amb molta il·lusió i també els van cantar una cançó.
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ACABANT CICLES

Cada mes de juny hi ha quatre promocions que
acaben un dels cicles: Educació Infantil, Primària,
ESO o Batxillerat. Per a celebrar-ho, enguany s’ha
celebrat l’acte de les orles d’Educació Infantil (15
de juny), la festa de fi de curs de 6è (14 de juny),
l’acte de comiat de 4t d’ESO (16 de juny) i la festa
de les orles de Batxillerat (15 de juny). Les imatges
i la informació d’aquests esdeveniments sortiran a
la revista del mes de setembre. A continuació us
mostrem les orles de P-5 i 2n de Batxillerat i les
portades dels vídeos de 6è de primària i 4t d’ESO.

3

l l i

a m s

ARTICLE:
LES MATEMÀTIQUES
I LA MÚSICA:
EL DIAPASÓ
María Zambrano Alarcón (1904 – 1991):
El pensamiento, cuanto más puro,
tiene su número, su medida, su música”
Hola! Què tal? Sóc el Juanfran! Continuem parlant de música, matemàtiques... i bicicletes.
Heu sentit el so del timbre d’una bicicleta? Com creieu que es generen els sons? Penseu, per exemple, en un diapasó, una peça metàlica elàstica en forma d’U, que quan se li donen cops, doncs comença
a vibrar originant un so gairebé inaudible, que normalment es pot
escoltar acostant-lo a cau d’orella.

PRECS de 4t ESO
PREC de ciències
La temàtica del grup de ciències del PREC ha
estat “El Ferrocarril”. Cada grup, format per dos
o tres alumnes, ha treballat el tema enfocantlo des del punt de vista que ha escollit: des de
les últimes novetats tecnològiques, passant
per les barreres arquitectòniques d’estacions i
trens, el funcionament mecànic d’un tren, fins a
la planificació d’un viatge en InterRail. Per situar els alumnes en el tema, al desembre van fer
una visita al centre que tenen els FGC a la ciutat
de Rubí, on van rebre in situ les explicacions del
funcionament i les parts d’un tren, i de la coordinació de tota la xarxa dels FGC.

El diapasó més conegut és l’anomenat “la 440”, que produeix la nota
“la” que té exactament 440 hertz
(unes 440 ones sonores per segon),
amb la qual generalment s’afinen
tots els instruments d’una banda,
una orquestra o un piano.
Llavors, sense voler, ja tornem a
parlar de matemàtiques!
Ja? On? Doncs concretament a la
paraula “so” i a la paraula “hertz”. El so són les oscil·lacions de la
pressió de l’aire provocades, per exemple, per la vibració d’un troç
de metall, de pell o de fusta. D’aquesta manera, les vibracions fetes
per una trompeta, un tambor o la canya d’un clarinet produirien
diferents sons.
Aquests canvis de pressió de l’aire arriben a cau d’orella i són convertits en senyals elèctriques que arriben al nostre cervell. Per posar
un altre exemple, podem dir que aquestes variacions de la pressió
de l’aire es transmeten
d’una manera anàloga
a quan llancem una
pedra a un estany: des
d’un punt d’origen, van
arribant a la totalitat de
la superfície o volum on
s’han concebut.
Concretament, i amb això arribem a les matemàtiques, aquestes
ones mecàniques (els sons) tenen unes equacions que les descriuen
mitjançant funcions sinusoidals, que tenen en compte variables com
la distància, la velocitat o la pressió atmosfèrica existent.
Per això, no sonen igual els instruments musicals durant els dies solejats o de pluja, o quan una sirena d’una ambulància se’ns apropa
o se’ns allunya.
Vinga, amb això, ja tenim una altra relació entre la música (els sons)
i les matemàtiques (les funcions sinusoidals).
Salutacions, i bon estiu!
Juanfran
4

PREC humanístic
En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar
un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per
l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat,
en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge
del professorat. La part humanística pot relacionar-se amb multitud d’àrees i la tria d’una
d’elles forma part també del treball en sí, que
busca que l’alumnat sigui capaç de plantejarse un tema a partir de situacions, problemes o
preguntes inicials de les quals en sorgiran una
o diverses hipòtesis. D’elles es passa a definir
uns objectius, a planificar un treball de camp
amb un mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts (primàries
i secundàries) i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades. Tot el projecte de recerca queda plasmat en una memòria escrita i
en una exposició oral.
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COLÒNIES
Educació infantil
Els elefants van anar de colònies a la Marinada de Cambrils. Envoltats d’aquest entorn marítim, els nens i nenes varen tenir
temps de fer castells a la sorra, de buscar el tresor del Pirata Potacrec, de visitar el Port i fins i tot de preparar la medicina
per l’Avi Miquel... Han estat les seves primeres colònies i ja tenen clar que volen repetir.

Cicle inicial
Els nens i nenes de Cicle Inicial van anar de colònies els dies 30, 31 de maig i
1 de juny a Cal Petit a la comarca de la Noguera. Allà van poder gaudir de tres
dies fantàstics envoltats de natura, a més a més els va fer molt bon temps i això
els va permetre fer un munt d’activitats a l’aire
lliure. Juntament amb els monitors i monitores
de la casa van fer jocs d’aigua, jocs de pistes,
tallers d’espelmes i de màscares de benes de
guix, jocs de nit i, fins i tot, discoteca! També
van fer una excursió on van conèixer l’entorn
de la casa, el riu i el bosc. Va ser una bona
caminada que els va fer agafar força gana. La
llàstima va ser que aquestes genials colònies
es van acabar i van haver de tornar!

Cicle mitjà
Els nens i nenes de cicle mitjà ja han anat de
colònies! Els dies 16, 17 i 18 de maig van anar a
Centelles, comarca d’Osona. Van conviure junts
i feren un munt d’activitats en les que alumnes
de 3r i 4t van quedar barrejats.
Van fer cars a pedals, tir amb arc, road book, tirolina, rocòdrom, sarbatana, el mapa perdut, el
fòssil oblidat, joc de nit...
Per sort, el divendres van arribar tots sans i estalvis i tothom espera l’any vinent poder tornar a
gaudir d’unes colònies tan bones com aquestes.
5
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ENGLISH PAGES
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2nd ESO talks about cinema

We think that Grease is a very good musical and we like it a lot. That`s why we
chose it for this project. We are going to tell you why we love this great and
fantastic classic film.
Firstly, the main characters and the others characters are very talented and they
sing very well all the songs.
Secondly, the plot and the theme are very interesting for us because it has romance, humor,
comedy…
Finally, because it is an old film but is different
than other movies. Doing this work we have also
discovered that some old movies are very nice.

This time we’ve done the speaking about a film. We’ve had to choose a film
genre and we’ve tried thriller. The thriller we’ve chosen is “The Twilight saga”
because we all have seen this movie and we love it because the plot is for teenagers, the actors are interesting for us and it’s not boring to see or read this saga
because interesting things always happen. Before we didn’t like the films about
vampires but after seeing this movie we love them. We’ve learnt things about
the past of the characters before they became vampires and about their own
personality and how they became vampires and wolves. We’ve also learnt the
characteristics of the genre like that the main character(s) have to face death,
they have to be natural in their acting in the screen, the theme is usually about
pursuits, terrorism and romantic triangles, the
characters are in situations that they aren’t prepared to resolve and the story is shown from the
main character’s point of view.

Mariona Rovira, Mercè Casas, Eulàlia Ventura i Sara Sàbat (2n ESO C)

Natàlia Cerdan, Carla Escalera, Laia Sueiro i Judith Espinar (2n ESO B)

The speaking project of 2n ESO this term was to present a film to the other students, and then checking their attention giving them some exercises about the
film. We had to do a classic movie (from before the 80’s), and we chose Mary
Poppins because it’s one of the most popular films of that period. The project
was great because we could work together in a group talking about cinema, and
that’s fun because we like cinema in general. We have learnt things about all the
genres (classic, science fiction, horror story, comedy, musical...) while we spent
time with our friends. About Mary Poppins we liked
most of the songs, because they were very catchy, and
the characters, specially the children, were the ones
who caused Mary’s actions (such as singing, dancing,
doing magic...).

We would like to recommend a very good film which we saw last week, called
“Paranormal Activity”. The film’s director is Oren Peli. It is a horror film and the
setting is in San Diego, California. The main characters are Katie and Micah, who
are two young people who are married; they live in a new house where there is
a ghost. The thing we like the most is that the film was released with a homemade video camera and this increases the suspense.
All in all, we really liked the film because it’s different from the other films since
it was done in the director’s farm house and the dialogue in the film was natural and spontaneous.
This project consists of choosing a horror film and to
explain the most important information and characteristics about it.
We loved this project because it has been different and
we could learn a lot about the world of cinema.

Elena Simón, Magda Escorsa, Laura Delgado i Sofia Esteban (2n ESO A)

Mariona Lara, Alina Olsson, Òscar Lafuente, Clàudia Casanovas i Ana Felipe (2n ESO A)
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El rei Meló

OBRA

PROFESSORA

DIA

El rei Meló

Aina Rosal

23 de maig de 2012

Els músics de Bremen

Aina Rosal

29 de maig de 2012

El jardí de Flaire-nas

Mònica
Gutiérrez

5 de juny de 2012

Les floretes del jardí
(Dansa)

Mònica
Gutiérrez

6 de juny de 2012

Rodatge al parc

Laura Carbó

7 de juny de 2012

Els músics de Bremen

El jardí de Flaire-nas

Rodatge al parc
Les floretes del jardí (dansa)
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6è: records de
primària

Aquest trimestre, els alumnes de 6è han fet un
treball escrit recordant el seu pas per l’educació primària, etapa que han finalitzat. A partir
d’aquest treball, les tutores varen fer un recull
de les seves opinions que posteriorment utilitzaren per al DVD de record de primària.

5è i 6è: Sant
Jordi a la ràdio
Alumnes del cicle superior d’Educació primària van llegir els
seus escrits de Sant Jordi a ràdio Sant Sadurní.

5è de primària: xerrada sobre alimentació saludable
El dimecres 18 d’abril va venir a escola en Jaume Marcé a fer una xerrada-taller a les classes de
cinquè sobre l’alimentació saludable.

Pere Martí visita
5è de primària
“Les tortugues de l’àvia” és un dels llibres que
llegeixen els alumnes de cinquè. El passat dimecres 12 d’abril els va visitar en Pere Martí i Bertran, autor del llibre. Va explicar moltes coses i
en acabar la xerrada els va signar els llibres.

3r i 4t de primària: tallers
El dia 4 de juny els nens i nenes de 4t realitzaren un taller de paper reciclat i el
dia 5 de juny els nens i nenes de 3r en feren un altre de construcció de joguines
amb materials reciclables.

3r de primària:
treball sobre la vida
Després d’haver treballat a medi el tema de “les persones, uns animals diferents”, els nens i nenes de tercer varen fer un treball on explicaren la seva vida: des del naixement fins actualment.

Concurs literari de la
biblioteca de Sant Sadurní
Com cada any la Biblioteca Municipal va organitzar conjuntament amb les
quatre escoles d’educació primària de la vila, el concurs literari de Sant Jordi.
Enguany el tema era: DURANT LA NIT A SANT SADURNÍ.
El dimarts 24 d’abril, es va fer l’entrega de premis a la Biblioteca. Un d’ells
va recaure a l’alumna de 4t A de primària SARA CENTELLAS MEDINA. A l’acte
hi van assistir representants de l’Ajuntament i de les quatre escoles de Sant
Sadurní.
8
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2n de primària fa un
dibuix al natural
El divendres 4 de maig a la tarda els alumnes de 2n d’Ed. Primària van sortir
a fer plàstica a la plaça de l’Ajuntament. Van agafar la carpeta, l’estoig i una
làmina i van fer un dibuix al natural de l’Ajuntament de la nostra vila.

2n de primària: treballar
amb la calculadora
Els alumnes de 2n d’Ed. Primària han après a utilitzar la calculadora amb uns exercicis senzills
i divertits de fer que proposava el llibre que treballaven, els va agradar molt i s’ho van passar
molt bé!!

1r de primària
planta una
mongeta
Lluís Farré visita
1r de primària

Aquest trimestre els nens i nenes de Primer han estudiat el
cicle vital de les plantes. Per poder observar-ho millor van
plantar mongetes i les van anar regant per veure’n l’evolució.
Mireu que grans es van fer!

El passat dimecres 9 de maig Lluís Farré, l’escriptor i il·lustrador del llibre “ulls negres” que els
nens i nenes de Primer han estat llegint durant
aquest trimestre, els va venir a visitar. Van parlar
amb el Lluís sobre la història del conte i també
els va explicar com és la seva feina i com gaudeix
dibuixant. Finalment, els va fer un dibuix d’un
conte que havien escrit entre tots a la classe.
Moltes gràcies Lluís!

Excursió de P3
al Caixa-Fòrum
El passat mes de maig els alumnes de P3 (bambis)
varen anar a visitar el Caixa Fòrum de Barcelona
atenent l’excursió anual programada per l’assignatura de llenguatge musical.
El taller va consistir en la reproducció/imitació de
sons de la natura per part dels nenes i nenes mitjançant instruments senzills sota la batuta d’un
entregat director qui va saber captar l’interès i motivació dels nostres infants.

Elefants i esquirols van al
teatre Romea
El passat divendres 4 de maig els Elefants i Esquirols van anar d’excursió a Barcelona al Teatre
Romea on van gaudir d’una sessió musical, Ritme i percussió , organitzada pel Taller de Músics
de Barcelona.

Xerrada sobre les mines
antipersones a batxillerat
Després de l’experiència viscuda en diverses guerres i de les revelacions amb què compten, un
grup de fotoperiodistes va decidir formar un grup difusor d’aquesta informació. El passat mes
de maig va venir-ne un representant i va informar als alumnes de Batxillerat de tots els tipus
mines, dels mètodes de desactivació, dels països que les pateixen i de qui i com se’n beneficia.
9
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HOQUEI
COL·LEGI SANT JOSEP SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
D’HOQUEI PATINS A LA CATEGORIA ALEVÍ
L’equip aleví del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia en obtenir el subcampionat de Catalunya disputat a Vila-seca es va guanyar el dret de participar en el
Campionat d’Espanya com a un dels dos representats del nostre país.
Aquest XXXIV campionat es va celebrar els dies 11, 12 i 13 de maig a Galícia, concretament a la ciutat de Ordes (A Coruña).
Els equips participants en aquesta edició han estat:
• Per Catalunya: CP Voltregà i HC Col·legi Sant Josep
• Per Galícia: C A A Dominicos i A C Órdenes
• Per Madrid: CP Alcobendas i CP Rivas-Las Lagunas
• Per Euskadi: RC Jolaseta i HC Lagunak
La retirada a darrera hora del HC Lagunak va fer que finalment fossin set els equips
que van disputar el campionat.
El sistema de competició va consistir en dos grups de quatre equips en forma de
lligueta. El primer de cada grup s’enfrontava a semifinals al segon de l’altre grup.
L’equip del Col·legi va quedar enquadrat en un grup compost per: C A A Dominicos,
CP Alcobendas i RC Jolaseta.
La segona posició del Sant Josep en el seu grup li va suposar la semifinal amb el
potent equip de CP Rivas-Las Lagunas.
La gran final la va disputar amb el CP Voltregà que en un intents partit es va imposar per un resultat de 6 a 4.
La Classificació
final va ser:
1. CP Voltregà
2. HC Sant Josep
3. C A A Dominicos
4. CP Rivas-Las Lagunas
5. CP Alcobendas
6. RC Jolaseta
7. A C Órdenes
L’equip que ha assolit el
Reconeixement de l’Ajuntament de Sant Sadurní subcampionat d’Espanya la
d’Anoia als èxits assolits per l’equip aleví del Col·legi. temporada 2011-2012 està
integrat per :
• Porters: Eric Muñoz i Josep Fernàndez
• Jugadors: David Auñon, Nil Lujan, Toni Masip, Arnau Salvadó, Eduald Julià, Carlos Garcia, Roger Montserrat, Carlos i Marc Sabaté
• Entrenador: David Torruella
• Delegats: Paco Auñon i Enric Lujan

ORIOL TORELLÓ: NOU COORDINADOR ESPORTIU D’HOQUEI
Oriol Torelló, exalumne del Col.legi Sant Josep, ha acceptat el repte
de ser el coordinador esportiu de la Secció d’hoquei patins, esport
que ha practicat durant més de 18 anys i com a tècnic esportiu, n’ha
treballat gairebé 9 anys.
Amb aquesta trajectòria com a jugador d’hoquei, i després d’haver
adquirit experiència com a entrenador en equips tant masculins
com femenins en el CE Noia Freixenet i Club Tennis Barcino, assumeix des d’aquest estiu, la responsabilitat de dirigir la coordinació
esportiva que els alumnes/jugadors del Col.legi integraran la temporada vinent i que l’equip de
monitors i entrenadors planificaran, per tal que tots plegats gaudim d’aquest esport.
La Junta de Pares de la Secció, va proposar la seva contractació a la Direcció del Col·legi, en
substitució de l’actual coordinador, Lucas Sorio, que va sol·licitar el seu relleu per tal d’emprendre altres projectes i a qui li agraïm el seu esforç i treball realitzat.
Els qui el coneixem n’estem segurs que amb la seva experiència, preparació, compromís i illusió, la nostra secció d’hoquei patins farà un salt qualitatiu de futur en aquesta nova etapa.
Li desitgem tots els encerts i des d’aquí els pares de l’hoquei li brindem a ell i al seu Equip tècnic
tota la nostra col·laboració.

VIII TORNEIG D’HOQUEI
DEL COL·LEGI SANT JOSEP
DE SANT SADURNÍ
D’ANOIA
Els dies 2 i 3 de juny s’ha celebrat el ja tradicional torneig d’hoquei del Col·legi Sant
Josep amb un èxit de participació i un alt
nivell competitiu.
Per part de la secció d’hoquei del Col·legi
han participat els 12 equips que la integren en les categories següents: iniciació,
comarcal, prebenjamí inici (2), prebenjamí (3), benjamí (2), aleví (2) i infantil.
També van participar un total de 18 equips que van ser convidats al torneig de cloenda de la
temporada: CP Sant Ramon, CP Vilafranca (2), C P Cubelles (2), CP Vila-seca (3), CP Vilanova, CE
Vendrell (2), CP Piera, Igualada HC, CH Sentmenat, CP Manlleu i CE Noia (3).
En total han participat en aquesta edició, més de 250 jugadors que s’han sumat a les noies de
la secció de patinatge del Col·legi, que com ja és habitual en els darrers anys van ser convidades
a fer una exhibició, i que en un nombre de 41 van participar en tres grups en funció de l’edat.
L’acte de cloenda del diumenge al matí, va ser aprofitat per fer un merescut homenatge a
l’equip aleví del Col·legi, que brillantment s’ha proclamat subcampió de Catalunya i subcampió
d’Espanya en aquesta temporada que finalitza.
També es va fer lliurament a la nena Maria Garrido d’una bicicleta com a guanyadora del concurs
de dibuix per l’anagrama del torneig d’enguany entre les classes de P3, P4 i P5.
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PATINATGE
Aquest és el grup de patinatge artístic del Col·legi.
Al maig el grup de les mitjanes i les grans van presentar una coreografia show
al JESPE: Jocs Esportius del Penedès. Les mitjanes van fer : “AIGUANEU” i
van obtenir una molt bona puntuació. Les grans, amb la representació de “LA
LLEGENDA DE LA DEHESA MEDUSA” van obtenir la tercera plaça.
Les petites van fer el “BALL DE LES PAPALLONES”, estaven d’allò més gracioses.
Les exhibicions van resultar molt animades i molt vistoses.
Al juny, dins el VIII torneig d’hoquei de l’escola, totes les patinadores van fer
una desfilada conjunta amb el ball “COCONUT TREE”.
Tothom va poder veure els progressos de les nenes i vam gaudir tots junts
d’un bonic dia.
La il·lusió amb què les nenes van preparar tot el treball va tenir la seva recompensa.
L’equip de patinatge artístic dóna les gràcies a l’escola i a la Junta de l’equip
d’hoquei de l’escola per la seva col·laboració i, als delegats i entrenadores per
la seva dedicació. Us encoratgem de cara al curs vinent a tots plegats i no
oblideu que... THE SHOW MUST GO ON!!!

El primer any d’algunes, i els segon any d’altres, les més petites es van lluir amb el seu ball de les
papallones.

Les nenes grans de patinatge varen fer amb molt d’esforç i força la llegenda de la deessa “Medusa”.

Amb els nervis de la primera competició
per algunes de les nostres mitjanes varen
mostrar al públic el seu magnífic ball

Amb els nervis de la primera competició per algunes de les nostres mitjanes varen mostrar al públic el seu magnífic ball.
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Totes les patinadores van participar en la desfilada anual en el torneig del Sant Josep al dia 3 de juny.
COCONUT TREE va ésser un festival dels colors blanc i negre.
Col·laboradors
Montse Llaquet (fotografia),
Jordi Aragonès (notícies d’hoquei) i
Assumpta Varias (redacció)

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

w w w. s t j o s e p . c o m

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.
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Servei integral de menjadors col·lectius
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