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G UA N YA D O R S D E L CO N C U R S
1r d’ESO: 1r Premi Albert Baito i Adrià Rosich “Les làmpades”. 2n Premi Pau Mascó “Tecnologia
del fred”. 3r Premi Roger Albaigès i Maria Calvo “Energies”. 2n d’ESO: 1r Premi Alba García “Calculant el temps”. 2n Premi Adrián Toledo i Ramon Romero “Evolució del tren”. 3r Premi Mariona
Bernet “Ús dels parabens”. 3r d’ESO: 1r Premi Marina Abad “Les claus de la clau”. 2n Premi
Carmen Espejo i Anna Felipe “La multiplicació”. 3r Premi Sara Sàbat i Mercè Cases “El pas del temps”.
4t d’ESO: 1r Premi Laia Escala i Anna Rosell “El llibre”. 2n Premi Maria del Mar Ventura “Taps de
suro i sintètics”. 3r Premi Mariona Roca “VHS vs DVD”. 1r BAT: 1r Premi Beatriz Plana i Rosana
Donaidos “La fotografia”. 2n Premi Carla Ballarín i Marina Peña “Abac i calculadora”. 3r Premi
Irene Martín i Laia Piqué “De la pel·lícula al píxel”. 2n BAT: 1r Premi Esther Viñas i Iolanda Mitjans
“L’esfigmomanòmetre”. 2n Premi Judith Rosell i Núria Armengol “La mesura del temps”. 3r Premi
Ariadna García i Marta Ribes “La màquina de cosir”
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EDITORIAL

L'ART DE PENSAR
Pensar és una activitat pròpiament humana que ens permet conèixer qui som,
expressar les nostres idees i entendre el món que ens envolta. És per això que
fomentar l'exercici d' aquesta capacitat hauria de ser una de les prioritats essencials de qualsevol proposta que pretengui ser educativa.
Tots volem que els nostres fills i els nostres alumnes pensin per ells mateixos, puguin fer tries lliures, siguin responsables i projectin vides coherents. No obstant,
sovint contribuïm a dificultar aquest procés de creació personal i individual, ja
que vivim sense temps per aturar-nos a pensar. La falta de temps és una de les
causes principals de la “crisi del pensar”. Quan no hi ha temps per pensar actuem
ràpid i segons criteris d'utilitat, deixem arraconats el plaer i la lentitud de la reflexió i perdem la llibertat que dóna contemplar les mútliples possibilitats que es
presenten davant de cada situació. És així com donem l'exemple de la immediatesa, que tots els qui no són adults repeteixen tan fidelment. És una contradicció
exigir que fills i alumnes pensin quan no ens prenem ni per nosaltres mateixos el
temps per fer-ho. Pensar s'ha convertit en un art en el que hi estem poc habituats.
Crec que seria injust donar tota la responsabilitat de “la mandra del pensar” a la
societat actual. Sí que és ben cert que tots vivim immersos en un present constant que no convida ni al diàleg interior ni al diàleg amb els altres, i per tant,
aquesta distància tant individual com col·lectiva ens porta a atrofiar les inherents capacitats que tenim com a éssers humans. També és cert que les noves
generacions han d'assumir la part de responsabilitat que els pertoca i implicar-se
més en la construcció de les seves opinions i decisions. Però tot això no ho poden
fer sense referents clars i segurs, referents que hem de donar-los nosaltres amb
la nostra pràctica quotidiana. Si volem contribuir a fer una societat més crítica
i més lliure hem de revisar les nostres limitacions i mancances per modificar i
transformar a partir de la pròpia experiència, les experiències d'aquells a qui
pretenem educar.
Anna Borja
Cap del departament de ciències socials

CONSELL ESCOLAR
El passat dia 18 de gener van tenir lloc les eleccions per a renovar el Consell Escolar del
Col·legi. La composició actual d'aquest Consell és la següent:
Director (President del Consell):

Joan Amat Marquès

Represntants de la Titularitat:

1.- Montserrat Amat i Raventós
2.- Josep French i Castells
3.- Pere Graupera i Ràfols

Representants dels Professors:

1.- Montserrat Raventós Carcasona (Ed. Infantil)
2.- Teresa Casanovas i Carbó (Ed. Primària)
3.- Mercè Sánchez i Camps (ESO)
4.- Mercè Guiu i Colom (BAT)

Representants del Pares d’alumnes: 1.- Judith Plazas Torné (INF)
2.- Xavier Vidiella Perramon (PRI)
3.- Montserrat Milà Busqueta (ESO )
4.- Josefina Fernández Aguilar (BAT)
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Representants dels Alumnes:

1.- Oriol Quintana Carbó (BAT)
2.- Júlia Gumà Martí (ESO)

Representants del PAS:

1.- Pere Casanovas i Carbó

ALUMNES DELEGATS
CURS 2012/2013
1r ESO - A
1r ESO -B
1r ESO - C
2n ESO - A
2n ESO - B
2n ESO - C
3r ESO - A
3r ESO - B
3r ESO - C
4t ESO - A
4t ESO - B
4t ESO - C
1r BAT - A
1r BAT - B
1r BAT - C
2n BAT - A
2n BAT - B

Delegada: Alba Papiol
Delegada: Anna Brantuas
Delegada: Laia Mariné
Delegada: Martina Valls
Delegada: Paula Cassadó
Delegada: Anna Rifé
Delegada: Magda Escorsa
Delegada: Júlia Gumà
Delegat: Jordi Urpí
Delegada: M. del Mar Ventura
Delegada: Èlia Solé
Delegada: Judith Porta
Delegat: Max Arana
Delegat: Eloi Gutiérrez
Delegat: Oriol Quintana
Delegat: Gerard Guimerà
Delegada: Mariona Queralt

Sotsdelegat: Diego Carballido
Sotsdelegat: Roger Albaigés
Sotsdelegat: Eloi Gabern
Sotsdelegat: Javi Méndez
Sotsdelegat: Ferran Borastero
Sotsdelegat: Pere Ventura
Sotsdelegada: Clàudia Casanovas
Sotsdelegat: Sergio Caldas
Sotsdelegat: Xavier Torres
Sotsdelegada: Andrea Cano
Sotsdelegat: Joan Maeztu
Sotsdelegat: Magí Balañà
Sotsdelegat: Víctor Carmona
Sotsdelegada: Gina Susanna
Sotsdelegat: Roger Ortoll
Sotsdelegada: Ester Cardús
Sotsdelegat: Marc Papiol

PARES DELEGATS
DE CURSOS (2012-2013)
EDUCACIÓ INFANTIL
CARGOLS - A: VIVES - PIERA *
CARGOLS - B: BENEDICTO - SÁNCHEZ *
BAMBIS - A: CARBÓ - ROS
BAMBIS - B: RANSON - COLL
ESQUIROLS - A: MARTÍNEZ - CAMPOS *
ESQUIROLS - B: CRESPO - FERRER *
ELEFANTS - A: TETAS - OSUNA
ELEFANTS - B: PARERA - RUBIO
PRIMÀRIA
1r - A: SÀBAT - CARNÉ*
1r - B: ROCA - CARRIÓN*
1r - C: SOLÀ - PACHECO*
2n - A: NOLLA - VIDAL*
2n - B: SARDÀ - BATET
2n - C: SANCHO - RUIZ
3r - A: MARTÍNEZ - BARRIO*
3r - B: VIDIELLA - PLAZAS*
3r - C: SOLÀ - PACHECO
4t - A: SARDÀ - BATET
4t - B: ROGLAN - SALVADOR
4t - C: MIGUEL - BÁRCENA *
5è - A: GONZÁLEZ - DOVAL*
5è - B: SEBASTIÀ - MORÓN*

5è - C: FABREGAT - FERNÁNDEZ*
6è - A: MATA - SAUMELL
6è - B: CALVO - NOVALBOS
6è - C: REQUENA - NÚÑEZ
ESO - BATXILLERAT
1r ESO - A: GAVALDÀ - VILOMARA
1r ESO - B: ESPLUGAS - AMORÓS *
1r ESO - C: FARRÉ - FERNÁNDEZ
2n ESO - A: GOMIS-BENJUMEA *
2n ESO - B: MÉNDEZ - CAÑADA
2n ESO - C: FARRÉ - SÁNCHEZ
3r ESO - A: CASANOVAS - PATO *
3r ESO - B: RIBAS - PÉREZ *
3r ESO - C: CASAS - PUJOL *
4t ESO - A: DAGÀ - CORBELLA
4t ESO - B: GRIFFIN - MAYOR
4t ESO - C: MARTOS - MENDIZÁBAL
1r BAT - A: SOLÀ - GIL *
1r BAT - B: SÁNCHEZ - URPÍ *
1r BAT - C: CASTELLVÍ - FERNÁNDEZ *
2n BAT - A: CORTIADA - QUINTANA
2n BAT - B: SOLÀ - TORRES
* : Elegits el Curs 2012 - 2013
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LA CASTANYADA
Cicle inicial
El dia abans de rebre a la castanyera, els alumnes de Cicle inicial varen dedicar una tarda a fer panellets amb l’ajuda de
familiars. A l’endemà arribà l’esperada senyora castanyera que, molt generosa, obsequià als alumnes de 2n amb un
llibre, i a tots amb castanyes ben calentes i panellets que es menjaren al pati de l’escola.

Cicle mitjà
Els alumnes de Cicle mitjà celebraren la castanyada anant al Parc de la Bòvila a fer una divertida gimcana. Les 12 proves
que van realitzar les van pensar els mateixos alumnes i estaven relacionades amb els colors i els fruits de la tardor.

Cicle superior
Per a la castanyada, els nens i nenes de 5è i 6è varen anar a la plaça de Lluís Companys, al barri del gat Cendrer, a fer un berenar amb els productes típics de la tardor: panellets, pa de pessic,
castanyes i moniatos. Van parar les taules a terra amb unes estovalles especialment dissenyades per a l’ocasió.
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ELS MÉS PETITS DE LA CASA
els Cargols (P-2)
Els cargols van jugar
amb sorra de la platja
i diferents recipients:
pots, culleres, setrills,
embuts... S’ho van passar d’allò més bé tocant, omplint, buidant i
manipulant la sorra que
tant els agrada.

A E. Infantil, van arribar la
tardor, els bolets, les fulles
seques, els panellets i les
castanyes de la castanyera
Marieta per a tothom!!!

els Bambis (P-3)

4

Amb motiu de l’arribada de la tardor, els
Bambis van fer un esmorzar molt especial
amb els fruits típics d’aquesta estació.

Aquest primer trimestre, els alumnes
de P-3 (Bambis) han
descobert i s’han
iniciat en la utilitat
de les noves tecnologies (TIC).
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els Esquirols (P-4)
Amb aigua, sabó i bona bufera, els Esquirols varen fer molta bromera!

els Elefants (P-5)
El dijous dia 22 de novembre amb motiu de la celebració de la festa dels músics (Santa
Cecília) els alumnes de P-5 van assistir a una audició de violí i violoncel a càrrec de Carmina
Font i de Núria Beltran.

Els Elefants han estat treballant la Fil·loxera fent diferents activitats: una visita a la Fassina,
lectura d’un conte, una visita a la vinya i cantant i ballant amb la música de la Fil·loxera.
5
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2n de Batxillerat

ARTICLE:
LES MATEMÀTIQUES
I LA MÚSICA:
LES SIMETRIES
Gottfried Leibniz (1646-1716):
“La música és el plaer que experimenta la ment humana
al contar sense adonar-se que està contant”.

Hola! Què tal? Sóc el Juanfran!
Espero que l’any nou hagi entrat bé. Continuem parlant de música i
matemàtiques una miqueta més: concretament, mitjançant aquest
últim text, amb el qual acabarem aquesta petita sèrie d’articles relacionats amb les matemàtiques i la música.

En el marc de les jornades informatives adreçades
als alumnes de 2n de Batxillerat, la UPF (Universitat
Pompeu Fabra) ha fet una visita explicativa a la nostra
escola.

3r d’ESO
El dia 13 de novembre els alumnes de 3r
d’ESO van realitzar un taller sobre el consum
i els efectes de l’alcohol. Es tracta d’una xerrada informativa sobre els problemes immediats i a llarg termini que pot ocasionar
el consum d’alcohol en general, i entre els
joves, en particular.

Marató TV3

En aquest sentit, m’agradaria parlar de les simetries i la música. En
matemàtiques, dos objectes són simètrics respecte a unes operacions, quan un objecte pot ser obtingut des de l’altre mitjançant
l’aplicació d’aquestes operacions de simetria.
En un paper, per exemple, tots podem realitzar translacions, rotacions i reflexions de qualsevol figura que dibuixem: n’hi ha prou amb
copiar íntegrament l’objecte en altra posició del full que estem utilitzant, després d’haver-lo deixat igual que estava, respecte a com
el teníem abans del canvi, o després d’haver-lo girat de la mateixa
manera que giren les agulles d’un rellotge, o d’haver-lo dibuixat copiant la imatge que obtenim d’aquest dibuix en un mirall.
Així, doncs, de la mateixa manera que podem dibuixar figures simètriques, o generar una frase que sigui simètrica -palíndroma-,
com per exemple les frases “A casa cal refer la casaca” i “S’engalana l’Agnès”, que es poden llegir de dreta a esquerra i d’esquerra a
dreta i ens resulta la mateixa frase, o d’igual manera que existeixen
els nombres capicues, com el 77, el 303, o el 11411, doncs els compositors musicals han tingut sempre en compte les simetries que
podrien obtenir-se de les composicions que creaven. Així, el següent
fragment de partitura és un exemple de simetria en una peça musical. Veieu que les notes dels primers compassos són les mateixes
que apareixen en els últims compassos?

Per tal de fomentar la participació en
projectes solidaris, al mes de novembre,
3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat assistiren
a una xerrada de la Marató de TV3 en la
que se’ls va informar sobre el tractament
i la investigació de la malaltia del càncer.

1r de Batxillerat
El dia 16 de novembre a la Sala d’Actes del Col·legi
va tenir lloc el teatre-fòrum “Contra la violència de
gènere” en el que hi van participar els alumnes de 1r
de Batxillerat del nostre centre juntament amb els
de l’institut intermunicipal.

2n de Batxillerat
PRÀCTIQUES AL
LABORATORI
Els alumnes de 2n de Batxillerat que cursen les assignatures de Física i Química, aquest primer trimestre
han estat realitzant practiques al laboratori.

Fragment de "Six unisono melodies", de Béla Bartók (1881-1945)
Bé, ja hem vist una altra vinculació entre les matemàtiques i la música. Espero que la seva lectura hagi estat interessant!
Salutacions,
Juanfran
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CALAIX DE SASTRE
1r de primària
La tarda del 21 de setembre, els alumnes de primer varen
anar a visitar una vinya prop del Col·legi. Van seure i parlar
del cep i de les seves parts i van acabar la tarda compartint
una estoneta de joc a la plaça del Pont Romà. Va ser un dia
diferent i molt divertit.

2n de primària
Amb les fulles de diferents formes i mides recollides el dia
que van anar al Montseny d’excursió, els alumnes de 2n de
primària van realitzar un treball de plàstica on cadascú va fer
el seu propi bosc. Mireu que bonics els van quedar!

3r de primària

4t de primària

Els alumnes de 3r, aquest trimestre varen realitzar una
pintura a l’estil de Joan Miró després d’haver-se informat i
observat la seva obra. Per altra banda, també realitzaren un
treball sobre la reacció dels diferents tipus de materials en
relació amb el que estudiaren a l’àrea de medi.

Els alumnes de quart de primària varen manipular, experimentar i comprovar el funcionament de l’aparell respiratori
amb pulmons de xai i de porc. D’entrada els feia una mica
d’angúnia a alguns però tots van acabar participant i passant-s’ho bé!

Rellotges fets per 1r d’ESO

5è de primària

6è de primària

1r d’ESO

Després d’haver treballat les cèl·lules i els microbis, aquest
primer trimestre 5è de primària anà un dia al laboratori on
el professor Josep Verge els va explicar moltes coses sobre
el microscopi. D’altra banda i també dins l’àrea de ciències,
també realitzaren un treball amb presentacions sobre els
animals invertebrats.

Dins de l’àrea de medi natural, els alumnes de 6è han fet uns
treballs d’investigació sobre el sistema solar fent uns planetes en volum, presentacions de Power-Point i murals. En
l’àrea de socials elaboraren un treball sobre un personatge
rellevant del Renaixement.

Al llarg de la primera avaluació, els alumnes de primer d’ESO
han estat realitzant un rellotge al taller dins l’assignatura de
Tecnologia.

7

l l i

a m s

ENGLISH PAGES
One day in our school kitchen
Two kitchen staff who are Victoria and Pepi start every day at 8:00 am. The first thing they do is to bring the containers
in and switch on the kindergarten heating. They also heat some bread and the water to boil some food. While they are
doing all this, they are listening to the Flaixbac radio.
After that, if some students are going to a trip, they prepare their sandwiches to have lunch. When they finish making
the snacks, they tidy all the clean material they used the day before.
Some tables are already prepared with the whole utensils children need to eat in the first turn.
Carles, the main cook, arrives at 8:30 am and prepares his little daughter’s breakfast who comes with him.
At 9:00 am some children with his parents pass through the kitchen to go to the kindergarten.

REPORTERS
Marc Griffin - Marina Ribes - Òscar Páez
It’s nine o’clock in the morning, the music is sounding
and it’s time to begin preparing the lunch for 800
students.
Since eight o’clock the bread has been baking in the
oven in turns of 30 minutes and now the cooks have
to get it out. There are 72 baguettes to bake.
Today, 4th primary children are going on a school trip to Cornellà and the
cooks have given them their lunch.
After that, they start doing the white beans and the potatoes in different huge
recipients.
Today, the main meal was meatballs with tomato sauce, which they were
doing in that moment.
Victòria told us that she has been working there for 28 years and during these,
she and her mates have been cooking every day.
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REPORTERS
M. del Mar Ventura - Mireia Mauricio - Clara Guasch
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David Peláez - Oriol Sabaté - Víctor Morgadas
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From 11am to 12:30am some cooks lay the tables for the first turn:
first they put the tablecloth, and then they put the dishes and the
glasses. After that, the cooks put the cutlery, the napkins, the bread,
cut by a special machine, and the jars with water. At the same time,
they prepare teachers’s dining-room. Meanwhile, other cooks
finish cooking the food. They told us that if the food is rice or
pasta they begin to cook it
at 11:30.
We could observe that
while the lunch was finishing the cooks started to
clean some machines.
Once the food is finished,
they put it in some trays
to distribute it in the different tables.

REPORTERS
Anna Rosell - Laia Escala - Laia Rosell

At 4 o'clock the cook's day has come to an end,
everybody has already had lunch. In the kitchen,
as we have seen, there are lots of things to do.
Firstly, the cook's assistants have to throw to the
bin all the trash of the day. After all the students
are gone to its respective classes, the dining-room
is so dirty, so the awesome cleaners clean up all
the mess.

The cook's assistants must leave at four o'clock and before they go, the assistants have to set up all the
tables for tomorrow. As we move cautiously through the dining-room, we can see all the tables covered
perfectly in white paper and all the plates, forks, and glasses beautifully stacked.
All the dining-room is clean, the kitchen is tidy and everything is prepared for the next day, when all the
story will begin again.

The downstairs dining room has already been prepared for tomorrow morning. All the dining room and the kitchen has been cleaned.
There are few people preparing it ready for tomorrow.

REPORTERS
Judith Porta - Laia Callau - Marc Romeu

The workers have to separate and take out the rubbish for recycling. They have to scrub, sweep and wash the dishes, the glasses and
the cutlery and put the uniforms and the rags in the washing machine every day. Once a week the cleaning women have to wash the
children's sheets. To wash all the uniforms and rags, they need to turn on the washing machine three times.
In every washing machine there fits forty-two dishes or forty-two glasses approximately.
They spend from half past three to six o'clock cleaning the tables and the floor. To clean all
the dining room they spend four hours.
These women have to clean the outside toilets everyday too and they do a clean-up once
a month because of many inspections.
Everything is clean and ready for a new day in our school kitchen!!
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NADAL 2 0 1 2

El “PATGE PARXIFAL” ens va visitar per a recollir les cartes
dels nens per portar-les a ses majestats ELS REIS DE L’ORIENT

Nens i nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial fent cagar el Tió

La recaptació neta de
la fira de Nadal va ser de

3.012,13 €

Decoració del vestíbul d’Educació Infantil

Aquesta quantitat es destinà
íntegrament a Càritas Sant Sadurn
í.
El Col·legi vol agrair a
professors, pares i alumnes
la seva col·laboració!!

Imatges de la Fira de Nadal que va tenir lloc el dissabte 15 de desembre
10
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ELS GUANYADORS DELS
CONCURSOS DE NADAL
Cicle mitjà

Cicle superior

Cicle superior
1r i 2n d’ESO

Batxillerat

3r i 4t d’ESO
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1r de primàr
ia

Dia 21 de sete

mbre: Caves Frei

xenet, Sant Sadurn
í

Dia 18 de dese
mbre: Museu de
la Xocolata
i Fira de Santa Llúc
ia, Barcelona

2n de primà
ria
Dia 27 de sete
mbre: Cave
Dia 18 d’octubr

s Codorníu, Sant Sa

e: Montseny

durní

3r de primntsàerratria
Dia 9 d’octubre: Mo

ària
4t de prim
ra “El superbarber
Ob
Dia 13 de desembre:
ori de Cornellà
dit
Au
,
de Sevilla”

ària
5è de prim
Cim d’Àligues
Dia 28 de setembre:

6è de primseuàd’Histròriia
a
Dia 7 de novembre: Mu
rcelona
de Catalunya i Imax, Ba

1r de primària

2n d’ESO

1r de batxillerat

2n de primària
1r d’ESO

2n de batxillerat
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4t de primària

1r d’ESMO
ontseny

bre:
Dia 6 de novem

2n d’EluSnyO
a Ràdio i TV3

En diferents di

es: Cata

3r d’ESO

Dia 27 d’octubre: Tibida
bo, Barcelona

4t d’ESO

Dia 16 de novembre:

5è de primària

Vic

1r de Batxillerat

Dia 25 d’octubre: Museu
de la Ciència
i de la Tècnica, Terrassa
Obra “Les noies del calend
ari”, Teatre Poliorama, Bar
celona

2n de Batxillerat
Dia 14 de desembre:

5è de primària

Sant Benet de Bages

4t d’ESO

1r de primària

3r d’ESO

2n de primària

3r de primària

6è de primària
13
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HOQUEI
BONS RESULTATS ESPORTIUS
La secció d’hoquei celebra els bons resultats esportius que han obtingut els equips que la integren. La major
part dels equips s’han classificat per la següent fase de competició a la categoria preferent, la qual dóna accés
a disputar la participació en els respectius campionats de Catalunya. El treball en equip i el perfeccionament de
les habilitats individuals ha estat l’objectiu que el coordinador Oriol Torelló ha plantejat per aquesta temporada,
donant continuïtat d’aquesta forma, a la tradició del Col·legi de dotar als jugadors d’una bona base que els
serveixi per al seu desenvolupament futur.

ESTRENA D’EQUIPAMENT PER A ENTRENAMENT
Enguany els jugadors de la secció d’hoquei tenen nou equipament per als dies d’entrenament. A petició del
coordinador de la secció Oriol Torelló, la Junta d’hoquei va facilitar a cada jugador, de forma gratuïta, dues
samarretes d’hoquei de dos colors diferents per tal d’uniformar els respectius equips i facilitar els partidets
d’entrenament. Aquesta iniciativa va ser possible gràcies al patrocini de diverses empreses que van sufragar
el seu cost i a qui volem agrair la seva col·laboració en la promoció de la pràctica d’aquest esport al Col·legi:
Construccions LUJAN, Energy Cars, Farmàcia Ferrer, Transports Torné, Fercom Assegurances i Freixenet.

ELS PATGES DELS REIS D’ORIENT
VAN PASSAR PER LA PISTA DEL COL·LEGI
Uns quants dies abans del dia de Reis, tres patges van passar per la pista del Col·legi Sant Josep per recollir les
cartes i els desitjos de tots els nens i nenes de la secció d’hoquei. En agraïment a l’esforç dels jugadors i tècnics
de la secció durant tot aquest any, els patges van lliurar als 85 nens que la integren, un estic de competició. La
presència dels patges va ser molt celebrada pels més menuts de la secció i l’obsequi dels estics va il·lusionar tant
als més petits com als grans.

DIA DE LA DISCAPACITAT
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat els alumnes de sisè (el dia 3 de de-sembre) i els alumnes de 1r d’ESO (5 de desembre) varen participar en les jornades "Vivim la diversitat"
organitzades per la Regidoria d'Igualtat i la Regidoria d'Esports de Sant Sadurní d'Anoia.
Varen viure l'experiència de fer jocs en els que s’havien de moure amb alguna discapacitat i van prendre
consciència de la importància d'entendre la situació de les persones que la pateixen.
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GERARD MARTÍ I MARÇAL
TORRALLARDONA, CAMPIONS D’ESCACS
L’alumne Gerard Martí de cinquè de primària B va quedar 1r en el campionat de la categoria sub 10 celebrat a Torredembarra i l’alumne Marçal Torrallardona, quedà primer en el campionat del Penedès-Garraf-Llobregat celebrat a Sant Feliu.
Enhorabona!!

DAVID CIRAUGUI I LAURA BARRIENDOS, PREMIS TRECS
La Societat Catalana de Física va premiar el treball “ACCELEREM L’UNIVERS?” fet per l’alumne DAVID CIURAQUI GARCIA. A l’hora de fer l’avaluació, el jurat ha valorat la
creativitat i originalitat del projecte presentat, un petit accelerador de partícules, així com la metodologia utilitzada i l’estructuració i presentació del treball. Per altra
banda, l’Ajuntament de Gelida va premiar el treball “SISTEMES FUNICULARS” fet per l’alumna LAURA BARRIENDOS CORDERO al destacar la part sentimental, tecnològica
i històrica del treball amb la voluntat de fer conèixer i estimar el “funi de Gelida” per part de tothom.

SOPAR DE NADAL

LA MISSIÓ DEL
COL·LEGI SANT JOSEP
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a tothom que faci l’opció pel nostre
estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura del
nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats
formatives i culturals que complementin la seva formació integral.

El sopar de Nadal del passat any va tenir lloc al restaurant “Sol i Vi” i es van
celebrar els 15 anys de dedicació al Col·legi de Mònica Guilera, Núria Escolà
i Rosa Mª Esteve i els 25 anys de Margarita Lujan i Dolors Sala. Enhorabona!

L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home,
de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud de
servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil
que creu en una educació transformadora de la societat i que fa
dels alumnes agents compromesos en un món més just i fratern.
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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
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Allà on vagis

Transport escolar
Serveis a empreses
Excursions
Congressos
i convencions

Telèfon:

93 818 06 11

Telèfon d’urgències 24 h

Fax:

93 892 37 22
E-mail:

info@dotorbus.com
Web:

www.dotorbus.com

