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El curs 2011-2012, el col·legi va iniciar la col·laboració amb Càritas 
Sant Sadurní. Per tant, ja portem quatre cursos i això ens ha de per-
metre fer una valoració del que ha estat i és aquest projecte.

La nostra comunitat educativa sempre ha tingut molt clar que és molt im-
portant educar en valors i aquests, només es poden transmetre a partir 
de l’exemple. Per aquest motiu vam creure que seria molt educatiu pels 
nostres alumnes que coneguessin una realitat, en aquest cas Càritas que 
treballa contra la pobresa i l’exclusió social.
Com ja sabeu, un cop a l’any, una classe del col·legi (des d’Educació Infantil 
fins a Batxillerat) porta aliments a aquesta institució.
Cada edat ho viu d’una manera diferent, però el que està clar és que apre-
nen a valorar el que tenim i a entendre que no tothom té les mateixes 
oportunitats.
Paraules com compartir, ajudar, posar-se en el lloc de l’altre han de formar 
part del vocabulari dels nostres alumnes des de ben petits. I també han de 
saber que, fins i tot a casa nostra, no tothom pot gaudir d’un dels drets més 
fonamentals; tenir el necessari per viure dignament.
Davant d’un món cada vegada més tecnològic i global, no podem deixar 
de banda que en la nostra escala de valors no hi hagi per damunt de tot la 
persona; sigui quina sigui la seva raça i la seva confessió.
Aquest és el nostre compromís en aquest projecte i senzillament seguirem 
fent el que sentencia el lema de Càritas: “Ajuda’ns a ajudar”.
I com diu el Papa Francesc: “No serveix de molt la riquesa a les butxaques, 
quan hi ha pobresa en els cors”.

Montserrat Figueras Oliver
Mestra i logopeda
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Ò
mnium va dur a terme, dimarts 8 de març, l'acte de lliurament del Premi Sambori Òmnium de 
la demarcació Penedès-Garraf-Anoia, que inclou les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el 
Garraf i l'Anoia. El Centre Polivalent de Can Papasseit de Vilanova del Camí acollí l'acte, orga-

nitzat per Òmnium Anoia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, que va presentar 
l'actor igualadí Joan Valentí, conjuntament amb Gisela Muñoz.
Les dues-centes persones assistents van veure com divuit infants i joves eren premiats amb el desè 
Premi Sambori Òmnium i que, per tant, passaran a la fase final del Premi a Catalunya. Els alumnes 
premiats van ser seleccionats pel jurat d'entre els 3.160 alumnes participants de 28 centres educatius 
de les comarques penedesenques. De la nostra escola, varen ser premiats els alumnes Aitana Sánchez 
Robles de 4t de Primària per l’obra El món màgic i en Jordi-Joan Ventura Juanola de 2n de Batxillerat 
per l’obra Fèlix o el llibre de les meravelles. 
El Premi Sambori, en què participen infants i joves d'arreu dels Països Catalans i que a Catalunya or-
ganitza Òmnium, ha comptat amb més de 130.000 participants en aquesta edició.

Maribel Vila

The Fonix edició 2016 és el 9è concurs d’Anglès Interescolar de 
Catalunya. Hi han participat tots els nostres alumnes de 5è i 6è 
de Primària i tots els cursos de l’ESO i el Batxillerat.

Aquest concurs consta de tres fases eliminatòries. A la fase local, 
que es va organitzar a l’escola, els alumnes van haver de fer una 
prova escrita de comprensió, expressió i vocabulari. D’entre tots els 
participants es va escollir un alumne de cada nivell per participar a 
la fase territorial de Barcelona juntament amb tots els guanyadors 
de Catalunya. La guanyadora de 5è, Foix Bargalló Calderón, va ar-
ribar a la fase final i el dissabte passat dia 16 d’abril va presentar-se 
a la prova, que incloïa comprensió i expressió escrita així com un 
speaking, juntament amb tots els finalistes. Tots els alumnes van 
aconseguir un resultat molt satisfactori tot i que no van aconseguir 
arribar a la fase final.
Esperem el resultat de la nostra finalista, felicitem a tots els nostres 
alumnes per la seva participació i els bons resultats obtinguts i de-
sitgem que totes aquestes activitats serveixen per potenciar l’apre-
nentatge de la llengua anglesa com hem fet fins ara.
El concurs està organitzat per International House, l’Educació Cata-
lana de l’Esplai i la Secretaria General de Polítiques Educatives del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com 
a activitat duta a terme en el marc d’iniciatives vers l’excel·lència i 
el Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

Adelfa Mora
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Bali is an island from Indonesia 
which is popular for its food, 
beaches and culture but now 

days many people say that Bali is 
overrated, too touristy and not worth 
to visit. We guess it all depends on 
the time of the year you spend your 
holidays there and the places and 
activities you would like to do. We 
recommend you to go there on sum-
mer as in winter it is often raining. So 
what you should do if you decided to 
visit it someday?

The number of things to do in Bali will 
amaze you and it will make that you 
want to come back again. Whatever 
your age or interest, whether you are 
travelling with your loved ones or alo-
ne we are sure that you might just fall 
in love with Bali. The good part of vi-
siting Bali is that Bali’s natural attrac-
tions include miles of sandy beaches, 
amazing rice fields, active volcanoes, 
fast flowing rivers, big lakes, sacred 
caves, and amount of tropical forests 
full of exotic wildlife, so if you get lost 
or you don’t know what to do just 
enjoy the incomparable views. Also 
you can visit temples and learn about 
their culture or attend in one of their 
many colorful festivals and ceremo-
nies. So if someday you go the main 
places you should visit apart from the 
beaches and going to their festivals, 
should be: 

- Tanah Lot is the island's most ico-
nic temple. This temple is perched 
on top of a huge rock, and surroun-
ded by the sea with waves constantly 
crashing on to its base.

- Besakih Temple, also known as the 
'mother temple' of Bali is the largest 
of all the Balinese temples. It’s full of 
beauty and incredible structures.

- Tegallalang Rice Terraces. This 
place is famous for its beautiful ex-
panses of rice fields. When you finish 
visiting it you can eat in some of the 
restaurants find around them while 
you see the amazing views.

- Ubud Monkey forest. It’s a big 
forest where you can see and admi-
re the monkeys and if you are lucky 
you can touch them without any pro-
blems, but be careful! Sometimes 
they steal you photo cameras! 

- Ubud art market is open daily. 
Here you can find beautiful silk scar-
ves, lightweight shirts, handmade 
woven bags, baskets or hats; statues, 
kites and many other hand-crafted 
goods. 

- Elephant safari park. This park 
offers visitors the opportunity to get 
up close the elephants and ride in 
their backs while you make an excur-
sion.
Said this, will you have in mind Bali as 
one of the destinations for this sum-
mer?
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Undoubtedly the place I would 
love to visit is the most popu-
lar island in the South Pacific, 

Bora Bora is French Polynesia's lead-
ing lady. Her beauty is unrivaled and 
her fame, unwavering. Bora Bora is 
one of the few places on earth that 
everyone hopes to witness in their 
lifetime -and once you see it, you are 
forever enamored. 

The wonderful thing about Bora Bora 
is that you can be as active or inactive 
as you wish to be. Should you decide 
to see the tropical fishes in the Coral 

Gardens and in Tupitipiti Point or visit 
the main village of Vaitape and dine 
at one of Bora Bora's French restau-
rants including the legendary Bloody 
Mary's. You can also relax in an auto 
lead visit to mount Otemanu. 

In the Bora Bora Lagoonarium you 
can see how they feed the sharks or 
swim with turtles, then at the end of 
the day you can relish a tropical cock-
tail under the stars.

Since water is a way of life on the 
island, popular lagoon excursions 

include snorkeling, diving, cruising, 
fishing, paddle boarding, kitesurfing, 
Jet Skiing, and of course, shark and 
ray feeding. You can also take your 
experience to new heights by para-
sailing, skydiving, or touring the is-
land by helicopter.

Bora Bora is famous for their overwa-
ter bungalows which have sometimes 
a glass floor to watch the maritime 
life whenever you want. This luxuri-
ous island won’t let you indifferent, 
and everybody that goes remain in 
love with this paradise all their life.
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3/07/2016 Vivancos: nacidos para bailar
 Al teatre Tívoli de Barcelona s’estrena una nova obra que ha generat 
 molt bona expectativa entre els espectadors.

21/07/2016 Rihanna
 A les 20.15 h actuarà a Barcelona al gran Palau Sant Jordi.

3/08/2016 Beyoncé
 A les 20.30 h actuarà a Barcelona a l’Estadi Olímpic de Montjuïc.

29 i 30/06/2016 Multiaventures amb Drons
Coneix la tecnologia dels drons de manera pràctica i amb continguts de programació i vol. 
Per fer aquesta activitat, cal portar una tablet. Lloc: Índex. De 10 a 13 h. Té un cost de 5 €.

 30/06 i 1/07/2016 Risoteràpia
 Ideal per fer jocs i riure amb grup. Lloc: Índex. De 18 a 20 h. Té un cost de 5 €.

6 i 7/07/2016 Scrabooking
Lloc: Índex. De 17 a 20 h. Activitat amb un cost de 5 €.

7 i 8/07/2016  Taller de Màgia
Vine a endinsar-te en el fantàstic món de l’il·lusionisme i de la màgia, aprendràs a fer i fa-
bricar jocs. Lloc: Índex. De 17 a 20 h. Aquesta activitat té un cost de 5 €.

 12, 13 i 14/07/2016 Stop Motion
Activitat que consisteix en crear un microcurt aparentant el moviment d’objectes estàtics 
capturant-los amb fotografies. Cal portar: ordinador portàtil, càmera fotogràfica i trípode. 
Lloc: Índex. De 17 a 20 h. Té un cost de 5 €.

1 4 i 15/07/2016 Percussió Corporal
Activitat per aprendre i divertir-se amb les diferents parts del cos, treballant el ritme i la 
coordinació. Lloc: Índex. De 10 a 15 h. Té un cost de 5 €.

 15/07/2016 Masterclass de Defensa Personal
Taller molt pràctic per adquirir les habilitats com a tècniques i tàctiques encaminades a 
impedir o rebutjar una agressió. Lloc: Índex. De 17 a 20 h. El seu cost és gratuït.

19 i 20/07/2016 Cuina Creativa
Aprèn a crear i realitzar diferents plats de cuina freda i rebosteria. Es realitzarà a l’Aula/
taller Pastisseria Carafí. De 17.30 a 20 h. Té un cost de 5 €.

Si vols més informació, la trobaràs a: www .indexjove .cat
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William Gadoury és un 
jove canadenc de la 
ciutat de Quebec, 

que amb l'ajuda de les constel-
lacions, de cartes astronòmi-
ques i imatges de satèl·lits del 
Google Earth ha descobert les 
ruïnes d’una ciutat maia perdu-
da en la Península del Yucatan. 
Ja que el noi és un apassionat 
de tot allò relacionat amb els 
maies va voler informar-se del 
tema, i va treure’n conclusions 
i teories: els pobles maies po-
dien estar ubicats segons les 
constel·lacions. William es va 
posar a treballar i trobà exacta-
ment on eren situades.
Són vàries les constel·lacions 
que el noi va trobar al Còdex 
Maia de Madrid, que al col-
locar-les sobre el mapa de Go-
ogle Earth es va adonar de què 
coincidien amb les ubicacions 
de les 117 ciutats maies troba-
des.

Al mirar millor les constel·lacions 
es va adonar de què la número 
23 no corresponia a cap ciutat 
de les ja trobades, la NASA va 
buscar aquelles coordenades 
amb un satèl·lit, i efectivament 
hi havia una antiga ciutat maia 
de més de trenta edificis. 
Va nombrar a la ciutat com a 
«K’AÀK’CHI’», boca de foc.
El jove es va posar en con-

tac te amb 
l’Agència Es-
pacial Cana-
denca i els 
especialistes 
van confirmar 
la seva tesi: 
és possible 
que Gadoury 
hagi desco-

bert la quarta ciutat més gran 
de l’imperi maia. Espera amb 
ànsia poder participar en l’ex-
pedició arqueològica per ex-
plorar la ciutat.
L’Agència Espacial Canadenca 
assegura que la ciutat està si-
tuada en una zona difícil de lo-
calitzar i, per tant, també com-
plicada d'investigar degut a la 
seva densa vegetació.
També, varis especialistes van 
assegurar que el descobriment 
de l'adolescent podria contri-
buir al treball dels arqueòlegs 
per trobar altres ciutats gràcies 
al mateix mètode.
William presentarà tot el mate-
rial que té en una fira internaci-
onal de ciència que tindrà lloc 
l’any que ve a Brasil.
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Preparació, descobriment, emprenedoria, 
un projecte d’apropament al món laboral.
Un pla en equip que consisteix en la crea-

ció d’una empresa. Es tracta de fer un estudi de 
mercat, de lloguers i compres, de contractaci-
ons, d’ubicacions, de socis, de matèries primeres 
i de productes finals, i que el resultat sigui una 
empresa fictícia però totalment versemblant. 
És una nova proposta de treball, distinta dels 
anys anteriors, dirigida als alumnes de 4t d’ESO. 
Vol acostar-se al treball de recerca que es troba-
ran al Batxillerat. En ambdós casos es compta 
amb un tutor que fa el seguiment i guiatge del 
treball, tot i que aquí es treballa en grup. La tria 
del tipus d’empresa es fa segons els itineraris 
d’estudis i els gustos dels components del grup, 
que en seran els socis. El treball finalitza amb una 
exposició oral del mateix.

Rigorós, individual, fet amb constàn-
cia... una recerca atenent les curiosi-
tats d’aquell tema que més t’apassio-

na o del que en pots treure profit.
Gràcies a l’entrenament previ a partir del 
PREC, enfoquem el projecte utilitzant tots 
els nostres coneixements i eines per tal 
d’aconseguir un bon treball teòric i pràctic.
Des de la tutoria del curs de Batxillerat 
se’ns marquen unes dates d’elaboració per 
la progressió d’aquest treball de grans di-
mensions: tria del tema, elaboració de l’ín-
dex, assignació del tutor… I a partir d’aquí, 
el contacte professor-alumne agafa un rol 
més proper, ja que fem diferents trobades 
per anar donant forma al projecte. S’inten-
ta que cada tutor sigui del mateix àmbit del 
treball, o en tingui coneixements. És un pro-
jecte que comença a finals de 1r de Batxille-
rat, que es confecciona a l’estiu i durant la 
primera meitat del curs de 2n de Batxillerat 
i que presentarem passades les festes de 
Nadal.
Aquest projecte s’elabora únicament a Ca-
talunya i aporta als alumnes de Batxillerat 
una gran formació per a la recerca d’infor-
mació i un apropament als estudis universi-
taris, alhora que ens acaba de proporcionar 
autonomia.
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Els alumnes de P-4 han realitzat aquests dibuixos fent servir una 
base de molts colors per després tapar-los tots amb el color ne-
gre i amb un punxó van fer les seves creacions a sobre. El més 

màgic ha estat descobrir un món de colors sota la capa de negre.
A continuació podeu observar els fantàstics resultats d’aquesta tècnica 
tan divertida.
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Servei integral de menjadors col·lectius

AGORA Catering, SL
Tel. 93 638 87 03

info@agoracatering.es


