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Els nostres
redactors i redactores

Som el grup de redactors de la revista Lligams del número d'hivern. Ens 
hem organitzat en petits grups de reporters per investigar sobre el 
tema de la nostra secció i fer-vos arribar un munt d’informacions actuals 

que segur que us cridaran l’atenció. Us animem a llegir els nostres articles!

Carla Miralles, Mar Raventós, Míriam Pérez, Aina Roglan, Marc Paulo, Júlia Gumà, Gemma Obiols, Arnau Mora, Mar 
Calvo, Pol Navarro, Aida Papiol, Sílvia Valls, Jordi Fígols, Tatiana Sandoval, Ruth Pino i Sandra Gonzàlez. 
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Queden lluny aquelles primaveres revolucionàri-
es del 2011, on molts ciutadans de països àrabs 
reclamaven als seus governs noves polítiques 

d’obertura, tenint en compte el feble teixit democràtic 
de les seves societats. 
Síria, fou un d’aquests pobles que anhelava aquest 
somni de llibertat. Aquelles reivindicacions, foren la 
punta de llança de l’inici d’un conflicte armat que en-
frontà l’exèrcit rebel prodemocràtic amb l’exèrcit del 
règim sirià del president Baixar al-Àssad, que es mostrà 
reticent a qualsevol canvi.
Després de cinc anys, el conflicte bèl·lic continua. A més 
a més, s’hi han afegit nous actors a la guerra, entre ells 
Estat Islàmic, l’exèrcit kurd i tota una sèrie de coalicions 
internacionals que actuen de forma independent, entre 
les quals destaquen les liderades pels Estats Units i la 
Federació Russa.
A dia d’avui, el final del conflicte es veu molt lluny. La 
història ens demostra que aquestes intervencions es-
trangeres, no fan més que empitjorar el panorama. Tant 
és així, que l’actual situació al país és totalment crítica; 
ciutats on no entren aliments des de fa mesos, assassi-
nats constants i premeditats de civils, falta de medica-
ments i un llarg etcètera que fan d’aquest tros de terra, 
una gran presó on hi regna el drama humanitari.
Així doncs, la conseqüència immediata d’aquest con-
flicte ha estat l’arribada a Europa de molts ciutadans 
sirians que fugen de la guerra. Personalment, conside-
ro lamentable i imperdonable, l’actuació de la majoria 
d’estats de la Unió Europea, que no han sabut donar 
resposta a la greu situació que es viu a Síria i que s’ha 
traduït en la crisi de refugiats més greu des de la II 
Guerra Mundial.
Però per sort, les iniciatives ciutadanes al marge de 
qualsevol govern estatal, ens demostren l’enorme di-
ferència de sensibilitats entre els nostres mandataris i 
el poble ras. Un clar exemple és la iniciativa que va rea-
litzar el Col·legi Sant Josep, una campanya de recollida 
d’ajuda humanitària destinada a aquelles persones que 
per decisió pròpia o perquè no tenen una altra alterna-
tiva, es queden a Síria lluitant per un futur més lliure a 
la seva terra.
El Col·legi Sant Josep, juntament amb les entitats que 
donen suport al poble sirià volem agrair-vos la vostra 
col·laboració i solidaritat amb la recollida d’aquests 
productes.
Visca la llibertat del poble sirià.

Pol Valldeperas
(Professor d’història del Col·legi)

Editorial
Recollida

d'aliments

Davant la greu situació que es viu a Síria i que 
s’ha traduït en la crisi de refugiats més greu 
des de la II Guerra Mundial, al Col·legi Sant 

Josep va endegar una iniciativa solidària per ajudar en 
la mesura de les nostres possibilitats, a aquelles per-
sones que per decisió pròpia o perquè no tenen una 
altra alternativa, es queden a Síria lluitant per un futur 
més lliure a la seva terra. Així doncs, des del Col·legi 
Sant Josep, no ens oblidem dels qui es queden.
La Campanya de recollida al Col·legi Sant Josep, s’ini-
cià el passat 27 de novembre i durà fins al dia 4 de 
desembre. Els alumnes varen deixar els productes a 
les seves respectives tutories, i uns alumnes voluntaris 
van passar a recollir-los periòdicament. El resultat de 
la campanya fou tot un èxit. Gràcies per la vostra col-
laboració!
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Introducció

Redactores:

Sandra Gonzàlez
Júlia Gumà
Ruth Pino

This is the fourth year that 
some speakers have come 
to our school in order to 

aid our speech. They come from 
different countries and they live 
with local families. It is a rewar-
ding experience for both sides, 
because students receive educa-
tion from English-speaking peo-
ple and learn to be more tolerant 
with other cultures, and Speakers 
obtain knowledge in teaching 
and learn to live in a foreign co-
untry.

They are Lizzy, Daniella and Vin-
cent. We have decided to show 
you a glimpse of who they are 
and how are they are living this 
experience, so here is our intervi-
ew with them.

1. Where are you from?
Lizzie: I’m from Bristol, in England.
Daniella: I’m from California, USA.
Vincent: I’m from Boston, Massachusetts.

2. How old are you?
Lizzie: I just turned 22.
Daniella: I just had a birthday also! I turned 24 on Ja-
nuary 7th.
Vincent: I’m 23 years old. 

3. Could you introduce yourself?
Lizzie: So, my name’s Lizzie, and I arrived a bit later 
than the others, but I’m really enjoying it so far.
Daniella: I’m Daniella and I arrived in Spain in October 
and I think this has been a really, really good experien-
ce so far, I love it.
Vincent: Sure! My name is Vincent, I’m 23 and I’m from 
a small town near Boston. I like the outdoors a lot, in 
fact I’m a Biologyst. I like to play sports, to play fo-
otball, running, the water and the ocean, especially in 
here that is so close. 

4. What are some of your hobbies?
Lizzie: My hobbies are just hanging out, spending time 
with friends and I also love listening to music, I’m ob-
sessed with music, it’s probably my favourite.
Daniella: I like spending time outdoors, like hiking and 
I really like adventures so if someoe’s like: “Hey, do you 
wanna do (anything)?”, I’m usually always up for it, and 
I always want to. 
Vincent: Music. I love music. I like to read also, I like 
to travel and explore new things, I enjoy hiking a lot 
too as well.

5. And why did you decide to come here?
Lizzie: I came here because I wasn’t sure what I wan-
ted to do after I graduated, and this was a good life 
experience for me, it was a good way of experiencing 
a new culture but also working at the same time, so it 
was kind of best of both. And just immersing myself in 
a new country and exploring a new place.
Daniella: As for me, I am deciding if I want to beco-
me a teacher, so this experience allows me to be in a 
classroom, and see if it’s something that I would like. 
I also love travelling, and I also wanted to learn about 

a new culture, and have the experience of living with 
host families. Now that I’m in Europe I’ve been able to 
see a lot of different countries here, and that’s really 
exciting for me.
Vincent: To try something new, I have a few friends 
from Spain and I met in them in the States and they 
told me about coming where they were working up in 
Spain as well and I said that it would be cool to see a 
diferent culture. And when I was looking about Spain 
I found a lot about Catalunya, and you guys may thi-
nk this is funny but in America, no one knows about 
the catalan language, it’s actually rather funny. When 
I told to people, like my friends, that I was going to 
Catalunya they saiDaniella: Oh, that’s were people 
speak “Castellano” right? They think that in Catalunya 
people speak “Castellano” and in Madrid they speak 
“Español”. They don’t understand that it’s the same 
language, it’s funny because they think that it’s the 
opposite. 

6. How was all the process of coming here?
Lizzie: For me it was a very quick process, because 
I applied at the beginning of October and then two 
weeks later, someone from the organization that runs 
this program contacted me and told me if I could come 
at the end of October, and that was only like a couple 
of weeks later, and it was really quick for me to come 
out here, there was not much time to prepare, I was 
in a bit of a rush. But I think that was good because I 
wasn’t worried, I didn’t have time to be worried.
Daniella: For me it was similar; I came before her but it 
was altogether five weeks from the day that I applied 
to the day that I left. It was difficult for me because I 
had to get a visa, since I’m not from Europe, and it was 
like a rushed process. I had to drive to San Francisco 
like three separate times, to give them all the papers 
needed, so it was very stressful at first because I really 
wanted to come and I didn’t think that I would receive 
my visa on time, but it ended up being quick. For my 
interview on Skype I had to stay awake until two in the 
morning because of the 9-hour time difference!
Vincent: Oh... Quick! Not so much quick but I aplyed 
for the job, got an interview and within a few days they 
saiDaniella: If you want and you are interested in the 
job you can come to Spain next week. And I saiDanie-
lla: Well... next week... I have a job right now, I have a 
job so let me talk to my boss and my family.

7. How was the first impression with the host family?
Lizzie: It was a very good impression. The first family I 
was with were very nice, and it really heps having a re-
ally positive tutor, who’s Adelfa, she’s really lovely, and 
you can always go to her and you know she’ll always 
help you, and sort out anything I’ve you’ve got a pro-
blem, and yes, overall it was a good impression.
Daniella: Yeah, the same for me. My first host family 
came to pick me up at the airport in Barcelona and 
Adelfa came too. It was really nice to meet the host 
family, who was very welcoming and excited, and then 
Adelfa, who was like: “If you need anything, I’m Adelfa, 
I’m your tutor”. And also coming here to the school, 
where everyone was so nice and introducing themsel-
ves.
Lizzie: Yes, that’s another thing. All the teachers are 
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very keen to speak with you, they genuinely want to 
speak with you, they are happy to speak English.
Daniella: Yes, we are friends with the teachers, we go 
out with them.
Vincent: In the airport I met the people who works 
with the School and the first two days we all met with 
the other speakers, wich is a lot, I mean... I was tired 
because my journey was about 19 hour trip, so I was 
tired. And I was really exited to meet my host family 
and they were really nice and kind.

8. What did you expect before coming here?
Lizzie: I think it was like half of me did not know what 
to expect, and that was positive for me because I could 
not worry about what I didn’t know. Because it all mo-
ved very quickly for me, I didn’t really have much time 
to really think what it would be like. But I think it is bet-
ter than I expected, because of the support that we 
have like the tutor, and the other teachers and the host 
family are very nice.
Daniella: I also didn’t know what to expect.I think with 
the host famillies it’s similar to what I expected, for 
example wanting to spend time, but I think the school is 
different to what I expected, but better, in a good way. 
Because I thought that I was going to be taking like 3 
to 5 students only, like a small group, I didn’t expect to 
have a huge class, or do stuff as much by myself.
Lizzie: Yes, I also experienced that. I expected to have a 
smaller group and then I had a class of 35 students and 
it was daunting at first but it is a good good challenge.
Vincent: I had no expetations. You know... everytime I 
travel, and I’ve traveled to a quite few places I always 
realise that if you go with expectations things don’t 
really end up well. It is better to take it how it is, so 
I... you know... the few things I expected were to eat 
a lot of “jamon” (laughs here) but I have the desire to 
see how catalans live and I expected Catalunya to be 
different from Spain because I read what was going 
here in Catalunya, I saw it in the news... and I wondered 
how much Spanish I would hear in here. It is so much 
different, you can even compare here to America, you 
cannot even compare, there are so few similarities... 
And everything is better if you have no expectations

9. Which is the main difference between your co-
untry and ours?
Lizzy: I would probably say the people. People from 
Catalonia or Spain are very opened and friendly. En-
glish people are less opened to new people and 
welcoming with new people. Here everybody is very 
friendly.
Daniella: I think that’s also similar but here everybody 
in the street says “Hello” or “Goodbye” and they are 
all the time talking. Also the touch or the kisses are 
different. It’s not as much as like that in the USA be-
cause there someone may smile at you if you’re lucky. 
In my country people are from everywhere, there are 
spanish people too but here is different.
Vincent: In America everything is bigger. Everything. 
The cars for example, here, if you are three people and 
you are in the back seats, they will feel like being 
crushed, but not in America. Other thing is schools, 
schools are a lot different, and people are a lot diffe-
rent as well. 

10. What do you like most abaout our culture?
Lizzy: Probably what we have just saiDaniella: the 
openness of the people.
Daniella: Yes, of course.
Vincent: “Berenar”, “Berenar” is the best thing ever. 
(laughs) 

11. What do you think about Sant Sadurní and our 
school?
Lizzy: I’m really impressed by the school because there 
are so many edges. I think it is a very welcoming place. 
The teachers are really lovely and that’s a really posive 
point. Also, having a chocolate factory in front of the 
school helps you. It is cool, I like it.
Daniella: Well, we have a discussion group of all the 
conversation assistents and it seems that we really got 
luck to be here. Everybody here is very nice: the stu-
dents, the teachers, our tutor and the people that are 
here. So I think that we have one of the bests schools. 
Having two other conversations speakers like you helps 
you to make more friends and it is also very helpful.
And about the town I remember I thought: “That seems 
very tiny and fired”. But it is really lovely and I like it”
Vincent: Sant Sadurní it’s a cool place. There are lots of 
cava which I really think it’s cool. (laughs) School is defi-
nitely different. It’s always hot and I feel that it is always 
sunny inside the school too, if it’s cloudy outside it’s 
still sunny inside, it’s just how I feel about it. Right now 
it’s February and you are working with natural light, the 
lights aren’t even on, but it’s always bright in here.

12. What do you miss the most?
Lizzy: My family because I can’t speak fluid English, 
although I have friends like Daniella and it helps me. 
Probably I would say first my family and, then, friends.
Daniella: My family and friends, like Lizzy. And hearing 
speak English.
Vincent: Oh man… my friends. My friends and family 
definitely.

13. What kind of experience do you hope to obtain 
from this opportunity?
Lizzy: For me, I think just growing confidence and be-
coming more confident because this was a very brave 
thing to do for me. I don’t know what to expect. Also 
gain work experience abroad, which is positive and ma-

kes you have something different from other people. 
So, it is good.
Daniella: Yes, I think I could get direction and, as I want 
to study more, it is helping me to know what to study: 
masters of education or teaching. And also the expe-
rience of meeting new people from different cultures 
and from everywhere.
Vincent: To gain some knowledge into the languages. 
I really enjoy the experience of just experiencing. Every 
week it’s something new, living with different families, 
meeting different people, making new friends. It’s very 
different, because you go from living on your own, to 
then coming here and things are a lot different. 

14. Who would you recomend this stay to? Why?
Lizzy: Probably people like me, the ones who want to 
travel and try something new when they have finished 
at the university. I think it is a good idea spending nine 
months in another country and learning more things 
than working in an office in England. 
Daniella: Our friends who want to travel but don’t ne-
cessary want to be like all down. Because here I have 
never felt alone, never. There is always somebody with 
you that asks you for help. Living in a new country or 
somewhere you don’t know isn’t scary, it is a chance 
that lets you become more mature. 
Vincent: Everyone, but I would say that to be here you 
have to be willing to learn new languages, if you don’t 
have the ability to understand your languages it’s very 
difficult. You have to be willing to work with other pe-
ople as well, because if you are quite I don’t think this 
would be a good experience for them. 

15. What are you going to do when you finish this 
project?
Lizzy: I am not sure. I will probably come back to En-
gland and find a job there for the meantime. And then 
maybe I can do something like this, again in the future.
Daniella: I think I am going to study a master on mine, 
on the internet, and stay abroad. I don’t know which 
country yet but somewhere over here. Ans work again; 
maybe as a teacher but in a different way. But, who 
knows?
Vincent: I’m going to buy a leg of “Jamón iberico” 
(laughs here) but I don’t know if I’m going to go back to 
America, I have no clue… We’ll see I guess.
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Concerts

Teatre

05/02/2016 Ellie Goulding
 Sant Jordi Club (sala annexa al Palau Sant Jordi)

14/04/2016 Kygo
 Sant Jordi Club (Barcelona)

06/02/2016 Mans
 Companyia Fes-t'ho com vulguis 
 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

07/02/2016 El món màgic d'Oz
 Companyia Joventut de la Faràndula de Sabadell
 Teatre Poliorama, Barcelona

19-20/02/2016 El show d’Auronplay
 Companyia Youplanet
 Sala Pepe Rubianes, Barcelona

20/02/2016 Maüra, filla de la terra
 Companyia Sifó
 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)  

18-21/02/2016 Disney on ice
 Palau Sant Jordi, Barcelona

Fins al 27/02/2016 Mamma mia
 Teatre Tívoli, Barcelona

05/03/2016 Pintamúsica
 Companyia Únics Produccions 
 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 

03/04/2016 Les princeses també es tiren pets
 Companyia El Replà Produccions
 Teatre Poliorama, Barcelona
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Exposicions

Activitats per als més petits

Distinció. Un segle de fotografia de moda
Fins al 27/03/2016
 A partir de les fotografies de moda que té a la seva col·lecció, el Museu del Disseny 
de Barcelona organitza una exposició que reflecteix de forma ordenada l'evolució 
d'aquesta disciplina al llarg del segle XX. La selecció de fotografies explícitament 
de moda fetes per editorials de revista o per publicitat realitzades entre 1903 i 2013 
serveix per observar els canvis i les inflexions que s'han donat al llarg de tots aquests 
anys. Dividida en set àmbits, la mostra exhibeix fotografies d'artistes que van de 

Pere Casas Abarca (1875-1958) a Txema Yeste (1972).

La moto. Societat, indústria i competició
Durant tot l’any
En aquesta nova exposició permanent del Museu de la Moto de Barcelona et con-
videm a descobrir tots els aspectes i facetes que fan de la moto una cosa tan es-
pecial i única. Des dels seus inicis com a vehicle d’elit fins a la seva actual funció en 
les grans ciutats com la millor solució de mobilitat personal, passant per la vessant 
lúdica i esportiva i també la importància de la seva indústria, capital en molts països. 
Un viatge a través del temps per descobrir tots els aspectes i facetes que fan de la 
moto una cosa tan especial i única. 

13/02/2016 Hora del conte familiar "Colorets"
 Companyia Micro Troupe 
 Per a famílies amb infants a partir de P2
 A la Biblioteca de Sant Sadurní d’Anoia, a les 11 h

Fins al 14/02/2016 Circo Raluy - Altius
 Port Vell, Moll de la Fusta, Barcelona

6-7/02/2016 5è Festival de Màgia i Circ de Catalunya
 Gran Carpa Blanca del Circ Smile
 al costat del C.C. Diagonal Mar, Barcelona

Redactores: Aida Papiol i Tatiana Sandoval
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Redactors: Pol Navarro i Marc Paulo

L’inici del robot

Albert el Gran va construir un home de ferro (un robot), 
al segle XIII. Estava fet de fusta, metall, cera i cuir. Als 
anys 50, es van descobrir unes notes i dibuixos de Leo-

nardo da Vinci que Albert el Gran havia fet servir.

Sabem que va dissenyar com a mínim dos autòmats (robots). El 
primer és considerat un dels primers autòmats amb forma com-
pletament humana. Anava vestit amb una armadura medieval i 
va ser dissenyat al voltant de l'any 1495, encara que, no va ser 
construït. Aquest mecanisme ha sigut reconstruït en l'actualitat 
segons els dibuixos originals i podia moure els braços, girar el 
cap i seure. L'altre, era un lleó mecànic construït a petició del 
rei de França. Es va desplaçar per l'habitació on es trobava el 
monarca, es va obrir el pit i tots van poder observar que era 
ple de lliris i altres flors, de manera que representava un antic 
símbol de Florència.

Alan Turing, un matemà-
tic anglès, va formular 
aquesta pregunta, 

"pot pensar una màquina?" 
Aquesta pregunta era “massa 
filosòfica” i per això, es va pro-
posar un "joc d'imitació". En la 
prova van intervenir dues per-
sones i un ordinador. Una per-
sona, l'interrogat, s'asseu en 
una sala i tecleja preguntes a 
un ordinador. Quan apareixen 
les respostes a la pantalla, l'in-
terrogat intenta esbrinar si van 
ser fetes per una altra persona 
o per un ordinador. Si actua de 
“manera intel·ligent”, segons 
ell és intel·ligent. Turing, va 
afirmar que una màquina po-
dria fracassar i encara ser intel-
ligent. Creia que les màquines 
podrien superar la prova a fi-
nals del segle XX.

La
intel·ligència 

artif icial
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Una nova
manera de crear

Una impressora 3D és una màquina que 
serveix per produir estructures en 3D fí-
siques de models creats per ordinador, 

fent servir plàstic fos. Un dels principals avan-
tatges que té la impressió 3D és poder fer més 
varietat que una normal. Tot i que en un primer 
moment en la tecnologia s'utilitzava bàsicament 
per a la fabricació de prototips i maquetes per 
l'arquitectura i el disseny industrial, actualment, 
gràcies a la reducció dels costos i l'increment 
dels materials i tecnologies disponibles, la im-
pressió 3D està incrementant la seva presència 
no només en l'àmbit industrial, sinó també do-
mèstic i formatiu. Aplicació

de robòtica
al centre

Aquest any és el primer en què s’aplica la 
robòtica a l’assignatura de tecnologia, 
ja que la robòtica està cada cop més a 

prop nostre. S’ha iniciat, per així modernitzar els 
treballs ja fets i també aprofitant la impressora 
3D que s’ha incorporat, aquesta ajuda a crear 
parts del robot per poder fer projectes més vari-
ats i complexos.

En un dels treballs s’ha intentat crear una simula-
ció d’un semàfor, que controla una tanca, s’ha fet 
servir 2 leds, 1 servo (motor) i un botó:

Al començament el led 1 està encès. Al prémer 
el botó, parpelleja 4 vegades i el servo mou la 
tanca 90 graus a la dreta. El led 1 s’apaga i el 
led 2 s’encén durant 5 segons on seguidament 
s’apaga i la tanca torna a la posició inicial. Llavors 
s’encén el led 1 i torna a iniciar-se el procés quan 
tornem a prémer el botó.
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Setmana
de la
ciència

Amb motiu de la 20a edició de la Setmana 
de la Ciència 2015 a Catalunya, del 13 al 
22 del mes de novembre, el Col·legi Sant 

Josep també organitzà algunes activitats relaci-
onades amb la ciència. Els alumnes de l’escola 
varen participar en el concurs titulat enguany IL-
LUMINA’T. Aquí en teniu els guanyadors. Enhora-
bona!
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En Jack Andraka, un jove nord-americà 
nascut al 1997, va descobrir a l’edat de 
15 anys un test per detectar el càncer de 

pàncrees i posteriorment també aplicable al càn-
cer d’ovaris i de pulmons. 

Al 2012, va morir un familiar seu a causa de càn-
cer de pàncrees. Ell va decidir que volia fer algu-
na cosa per evitar el patiment de les famílies amb 
malalts de càncer i per això es va endinsar a in-
ternet per investigar sobre el càncer de pàncrees 
i es va informar de manera exhaustiva per trobar 

Un jove 
prodigi de
la ciència 

alguna manera de detectar aquest càncer abans 
de què fos massa tard. La realitat és que el 85% 
dels tumors en aquest càncer es detecten tard i 
només el 2% dels afectats arriben a superar-lo. 

Jack va descobrir una proteïna anomenada me-
sotelina i que amb una simple anàlisi de sang es 
podia detectar la proteïna i diagnosticar o no 
el càncer de pàncrees. Posteriorment, va acon-
seguir treballar amb un doctor d’una universitat 
nord-americana per desenvolupar un test que 
detectés la mesotelina. Aquest mètode de di-

agnòstic va resultar 168 vegades 
més ràpid, 26.000 vegades més 
barat i 400 vegades més precís 
que el procediment habitual.

Alguns mitjans de comunica-
ció afirmen que les farmacèuti-
ques estaven intentant bloquejar 
aquest test de detecció del càn-
cer tot i que altres fonts apunten 
que és fals. El que és cert és que 
l’edat no representa un impedi-
ment per tenir curiositat científica 
i Jack Andraka n’és un exemple. 

Redactors:

Jordi Fígols i Sílvia Valls
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Postals
de Nadal

Enguany s’ha celebrat el 35è concurs de 
postals a 5è i 6è de Primària i a 1r i 2n de 
l’ESO. Els alumnes de Primària han elabo-

rat les seves creacions en hores de classe men-
tre que els alumnes de l’ESO les han fet a casa. 
Com el nom del concurs indicava, Christmas is 
colorful, les postals havien de ser alegres i so-
bretot acolorides, ja que el Nadal és una de les 
festivitats més joioses de l’any. Per als alumnes 
de l’ESO, el concurs era optatiu, però tot i així, 
gairebé tots els alumnes s’hi han presentat. El 
concurs ha estat molt renyit i els estudiants han 
posat la feina molt difícil a les professores, ja que 
totes les postals eren molt originals.

Gran
f ira

de
Nadal

El 19 de desembre del darrer any, al pati 
de Primària, s’ha realitzat la fira de Nadal 
de l’escola. Com cada any els alumnes de 

Primària han fet una sèrie de treballs manuals 
per recaptar diners per a Càritas de Sant Sa-

durní d’Anoia i com ja és tradició a l’escola, han 
cantat una nadala. Els nois i noies d’educació 
Primària han elaborat decoracions per a l’arbre, 
caixes de desitjos, tions, argolles nadalenques, 
galetes… i moltes altres manualitats. En canvi, 
els alumnes de 1r de l’ESO, han portat diversos 
dolços que han fet a casa i que han venut junt 
amb una beguda.Redactors: Arnau Mora i Aina Roglan
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Redactores: 
Carla Miralles, Gemma Obiols i Míriam Pérez

Buscando
a Alaska

John Green

Este libro trata sobre el sentido de 
la vida, es decir, con qué finali-
dad estamos, dónde estamos y 

para qué vivimos. El protagonista, Mi-
les, es un chico con pocos amigos y una 
vida aburrida. Busca una respuesta a 
una pregunta existencial vital, a la que 

él llama “El Gran Quizá”. Para ello se muda al internado Culver 
Creek. Allí empieza a disfrutar de la vida como nunca lo había 
hecho antes, pero también descubrirá la parte menos agrada-
ble de la diversión cuando una chica llamada Alaska entre en su 
vida. Es un libro fácil de leer de un carácter muy filosófico que 
personalmente os recomiendo.

Per
un plat
de macarrons

Mercè Canela 

En Bruno té un restaurant italià on 
es fan els millors macarrons de la 
ciutat. 

Sense la seva gata, la Maduixa, no sap 
les receptes ja que l’ajuda a cuinar. Una 
nit, uns desconeguts segresten la Ma-
duixa perquè volen a canvi la recepta secreta del plat. El Bruno 
junt amb la seva amiga Rita, de la qual està enamorada, hauran 
de viure una aventura per recuperar a la seva gateta i continuar 
amb el restaurant.
Recomano aquest llibre per als més petits de la casa ja que 
és molt entretingut i passaran una bona estona gaudint de la 
lectura. 

Joy

David O. Russell

Joy és filla de pares separats que 
viuen al mateix sostre, mare de 
dos nens fruits de la relació amb 

el seu exmarit que després de dos anys 
encara viu a casa seva, germanastra i 
néta. Des de ben petita li ha agradat 
innovar, i sobretot no donar-se per 
vençuda. Quan creix, però, s’adona de 
què tot no és tan fàcil com sembla. En-
cara així, res no l’impedeix crear la “fregona màgica” producte 
que ven per telebotiga i es converteix en una de les dones de 
més referència en el món empresarial i televisiu. 
Recomano la pel·lícula perquè ha estat nominada pels premis 
Golden Globes 2016 a la millor pel·lícula de comèdia o musical 
i a la millor actriu de comèdia o musical. Aquesta segona nomi-
nació l’ha guanyat Jennifer Lawrence. 

The Martian

Ridley Scott

Es una película de ciencia ficción. 
Trata de un astronauta llamado 
Mark Watney que hace con su 

equipo un viaje a Marte, pero tienen un 
accidente y a partir de ahí se desarrolla 
toda la película. Uno de los temas tra-
tados es lo autosuficiente que puede 
llegar a ser cada uno, y la capacidad de 
supervivencia al luchar por algo.
Recomiendo esta película sobre todo a 
aquellas personas a las que les guste la ciencia o la astronomía. 

Dios mío,
¿pero qué te

hemos hecho?

Philippe de Chauveron

És una història d’una família fran-
cesa amb quatre filles de les 
quals quatre estan casades amb 

homes de religions i cultures totalment 
llunyanes a la seva. A les reunions familiars els Verneuil han de 
fer somriures forçats als seus gendres. Entre discussions, pro-
blemes familiars i ansietat, els pares, desesperats, intentaran 
que l'última filla es casi amb un francès. Se’n sortiran? 
Recomano aquesta pel·lícula perquè penso que es pot veure 
amb tota la família, passar una bona estona tots plegats i riure. 

Las Pruebas

James Dashner

Resolver el laberinto se suponía 
que era el final. Thomas creía 
que salir significaba que todos 

recobrarían sus vidas. Pues bien, iban 
muy mal encaminados. El Sol abrasa, 
los gobiernos han caído y se ha propa-
gado un virus letal llamado el Destello. 
La historia se desarrolla en un área ári-
da llamada la Quemadura, donde Tho-

mas conoce a Brenda. Entretanto, Teresa ha desaparecido y la 
organización de CRUEL les ha dejado un mensaje. 
Recomiendo la segunda parte de la trilogía de “El Corredor 
del Laberinto” porque dejará a los lectores esperando con im-
paciencia el desenlace de la historia. Por el momento, Thomas 
y los clarianos deberán hacer frente a peligros inimaginables. 
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L’Alèxia Ferret és una alum-
na de l’escola de 1r d’ESO 
que es dedica a l’esquí pro-

fessional. Va començar a esquiar 
de molt petita, als 3 anys i el pre-
mi més important que ha gua-
nyat va ser l’any passat, a la Ma-
sella, on va quedar 1a. Aquest 
2n trimestre està a la Vall d’Aran 
preparant-se per competir.

La seva rutina de cada dia va va-
riant segons el dia de la setma-
na, per exemple, els dilluns i els 
dimecres no esquien:
- Cada dia es lleva a les 7.15 h 

per anar a l’escola i aprofitar el 
dia. 

- Un cop llevada va a esmorzar a 
les 7.30 h i es vesteix per arri-
bar a les 8 h a classe.

- Des de les 8 h fins a les 14.30 h 
està fent classe a l’Institut de la 
Vall d’Aran.

- Un cop surt de l’escola té la tar-
da lliure per descansar i fer els 
deures.

La resta de dies fa un horari in-
tensiu que combina l’esquí i l’es-
cola:
- Es lleva a les 7.15 h per anar a 

l’escola.
- A les 7.30 h va a esmorzar.

Un dia d’una
esquiadora

Alèxia
ferret

- Arriba a l’escola a les 8 h i fa 
classe fins a les 11 h. Llavors es 
va a vestir per començar a es-
quiar.

- A les 11 h puja a les pistes d’es-
quí de Baqueira-Beret i comen-
ça l’entrenament fins a les 15 h.

- Des de les 15 fins a les 16.30 h 
té una estona per dinar i des-
cansar.

- Quan acaba de dinar va a fer 
classes de repàs per recuperar 
les hores que no ha fet al matí. 
A les 18.30 h surt de repàs i té 
la tarda lliure.

- A les 20.30 h va a sopar i té 
temps lliure fins a l’hora d’anar 
a dormir, normalment a les 
22.30 h.

Redactores: Mar Calvo i Mar Raventós
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El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a tothom que 
faci 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.

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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LA MISSIÓ DEL COL·LEGI SANT JOSEP

Durant el mes de novem-
bre, professors de tots 
els nivells del Col·legi 

van participar a un curs de pri-
mers auxilis destinat a conèixer 
les pràctiques bàsiques de res-
suscitació cardiopulmonar amb 
desfibril·lador extern automàtic. 
En aquest curs van aprendre les 
bases teòriques i pràctiques dels 

protocols a seguir en cas d’haver 
d’assistir a qualsevol persona que 
es pugui trobar en una situació 
de parada cardiorespiratòria. Els 
instructors van formar al profes-
sorat perquè puguin aplicar les 
tècniques adequades bàsiques 
mentre no arribin els Serveis Sani-
taris d’Emergència. Aquestes tèc-
niques consisteixen en saber com 

reaccionar davant d’una situació 
adversa, en aplicar correctament 
les compressions toràciques i en 
saber utilitzar el desfibril·lador ex-
tern automàtic que tenim a l’esco-
la. Va ser un curs molt profitós, tot 
i que esperem no haver-lo de fer 
servir. No obstant, pensem que 
molts cops, la prevenció pot ser 
la solució.

Curs de primers auxilis

La portada d’aquest número ha estat 
realitzada pels alumnes de P5
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