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ROBÒTICA EDUCATIVA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

B

Bee-Bots!!!

envinguts
Si posem dins una poció màgica part de la tecnologia aplicada barrejada amb l'entusiasme
i l'esperit creatiu dels nostres petits alumnes, tot guarnit amb una mica d'il·lusió i molta curiositat obtindrem
com a resultat l'aplicació d'un nou procés tecnològic a
l'aula; és el torn de la ROBÒTICA EDUCATIVA.
De nou, la tecnologia a disposició dels nostres petits per
tal d'acompanyar-los i fer més àgil i divertit el camí per
assolir nous aprenentatges.
Tot un seguit d'ordres senzilles que seran proposades
pels alumnes i executades de manera fidel pels seus
amics Les abelles Robots. Treballarem molts aspectes
com les estructures lingüístiques, el treball en equip,
les competències lògicomatemàtiques, l'autonomia i la
iniciativa personal, lingüística i audiovisual, entre moltes
altres... i de retruc, ens facilitarem l'aprenentatge de l'anglès amb instruccions bàsiques com Go! Start! Pause!...
Observarem doncs, que l'objectiu principal de la Robòtica Educativa en les primeres etapes de l'ensenyament
no és la formació de futurs enginyers o programadors,
tot i que alguns d'ells potser ho seran. Aquesta però, els
ajudarà a desenvolupar altres habilitats que completaran
el seu esquema d'aprenentatges en aquest moment del
seu desenvolupament personal i creatiu en un futur.
La robòtica, per tant, està integrada en els processos
d'ensenyament-aprenentatge perfectament harmonitzada amb la resta de metodologies tecnològiques integrades a l'aula com són l'ús d'ordinadors, de les tauletes,
de la Smart Table... tot a través d'unes aplicacions i programaris adequats.

E

l dissabte 17 de desembre, al pati de
Primària del col·legi Sant Josep, es va
celebrar la Gran Fira de Nadal de caire benèfic i solidari on tots el diners varen
anar destinats en benefici de Càritas.
A la fira s'hi van realitzar diferents activitats. Aquí les teniu!
• Els alumnes de Primària van cantar nadales d'allò més originals i fins i tot en
anglès. A més, també s'hi podien trobar
paradetes amb objectes nadalencs. Els
assistents podien adquirir les manualitats que havien creat els propis alumnes
amb ajuda de les mestres.
• Els nois i noies de 1r ESO varen ser els
encarregats d'atendre la parada on es
podien degustar productes casolans.

Estem a la primera fase de treball, la base del qual és el
descobriment i l'aprenentatge partint de l'assaig-error.
Valorem positivament els resultats en l'aplicació de la
metodologia tant a nivell individual com col·lectiu. Tot
i que, cal destacar també l'alt nivell de satisfacció dels
alumnes en arribar al seu propi objectiu. Els permet dirigir de manera autònoma el seu propi procés d'aprenentatge, on i com hi vull arribar.
Finalment, alumnes, famílies i comunitat educativa, us
vull convidar a fer un seguiment de les activitats que
hem desenvolupat i que, al llarg del curs, realitzarem
a diferents àrees utilitzant els nostres Bee-bots. Animeu-vos a formar part activa en un futur immediat per
poder continuar aquest projecte de Robòtica Educativa
al llarg de les diferents etapes curriculars i així obtenir el
benefici òptim fruit de la seva aplicació en els processos
d'ensenyament aprenentatge.
Per acabar, m'agradaria compartir dues frases que, si
més no, conviden a la reflexió.
“El futur té molts noms. Pels dèbils, és el que no podem
aconseguir. Pels qui tenen por, el desconegut.
Pels valents és l'oportunitat.”
Víctor Hugo (1802-1885)
“Els nens no tenen passat ni futur, per això gaudeixen
del present, cosa que gairebé mai ens passa a nosaltres.”
Jean de la Bruyère (1645-1696)
Gemma Martín
Tecnologia aplicada al coneixement
Educació Infantil

Ells mateixos havien estat els autors
dels dolços que es van poder tastar.
• Els alumnes de 2n ESO van fer representacions bíbliques com el naixement
de Jesús, el seu bateig…
• En el vesítbul d'Educació Infantil, es podia visitar l'exposició de Nadal titulada
“HO, HO, HO...!”.
La Fira fou un èxit! Gràcies a la vostra collaboració es van poder recaptar 3.167,20 €.
El passat 18 de gener els representatnts
dels diferents cursos de l'escola van lliurar
aquesta quantitat a Càritas Parroquial de
Sant Sadurní d'Anoia. Moltes gràcies!
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E

very 5th of January at night, children in Spain go to
bed and dream about what presents they will get
in the morning. Just before going to bed, they prepare some food and drinks for the kings and their camels.
The Three Magic Kings visit our houses after travelling in
the cold for a long time and, when they arrive, they have
to hand out presents for all families in just one night. The
next morning, when everyone wakes up, they find their
presents under the Christmas tree. It is also a tradition to
get the family reunited and have lunch together. Some
people eat the traditional soup, some others eat cannelloni, but what most people eat as a dessert is the traditional 'Tortell de Reis', a circular pastry with some objects
inside it, such as the King. The person who finds the King
will have to wear a crown.

O
E

very year, a few days before Christmas Eve, lots
and lots of logs make their way down the mountains and show up in front of each Catalan home.
Children feed them with all kind of food and they even
dress them with clothes to keep them warm. On Christmas Eve the children beat the logs with sticks while they
sing popular Catalan songs. After this, the logs poop
out presents for them such as sweets, games or clothes.
Sometimes, they stay in the houses until the end of the
festivities, and some of them leave back to the mountains
the day after.
4

nce upon a time, a starving fierce dragon was
around the city of Montblanc. The monster ate
all the cattle that found in its way. However, when
there were no more animals, the king of the city decided
to do a raffle, where everyday an inhabitant must be eaten by the dragon to calm his hunger. In a fateful day,
the king's daughter was the person who was chosen to
be devoured by the dragon. Many people tried to replace the princess, because citizens loved her, but the king
didn't let anyone save the princess. When the girl approached the dragon, she was very scared, and she heard
the steps of a gentleman on a horse. This man, Sant Jordi, killed the dragon with a sword. From the blood of
the monster, appeared beautiful roses. St Jordi took one
of the flowers and gave it to the princess. So today, the
23rd of April is a famous day in Catalonia, where people
give roses and books to their beloved. The day coincides
with Cervantes and Shakespeare's death, two of the best
writers in the history of literature.

C

astanyada is a holiday celebrated in Catalonia in
autumn, on 31st of October. As a Catalan folk song
says, a woman called "Castanyera" goes down the
mountain to sell chestnuts in a town square, she wears a
shirt which is too small for her and she also wears a skirt
that is too big. She gives toasted chestnuts to children.
People used to eat chestnuts in the funerals and that's
why we eat them on that day. We must remember that,
on the following day, the first of November, we celebrate
All Saints' Day. Cooking ‘panellets'and drinking moscatell
–which is a kind of wine- are some of our traditions.

S

ant Joan's Eve is one of the most typical celebrations in Catalonia. It's celebrated on the 23rd of June
and it can also be called “Nit del Foc” (Fire Night)
or “Nit de les Bruixes” (Witches' Night). This is due to
the origins of this festivity: people used to believe that
this night, as it is the shortest of the year, witches and
monsters would come out to devour people. Villagers
would make huge bonfires and throw fireworks to scare
the witches off. After that, people adopted this tradition
and now it has become one of the characteristic festivities of Catalonia, in which the main element is the fire, as
a cleansing tool.
Nowadays, almost all cities and villages celebrate it: they
do some traditional dances like “sardanes”; although it
is not very popular in a few cities. At night, people light
some bonfires in squares, people usually go out to light
some fireworks, and it also is a way for people to meet
and spend some time together. This festivity is most popular among the younger ones, because of the colourful
fireworks and the mood that is created thanks to it.
And not only that, but there are lots of other traditions
for this festivity. For example, some kids go under a halved strain, so it prevents it from breaking, and herbs also
take an important part during this night. There is the belief that during this night, herbs get magical powers, and
so people go to the forests and get some of them as a
way to be fortunate. Also, some kids cross under a broken strain, and it is said that if you do that, you will be
protected for the rest of the year.
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A

quest curs s'ha continuat amb el projecte d'APADRINAMENT LECTOR. Enguany, els alumnes de
sisè apadrinaran els nens i nenes de segon. En la
primera sessió, els alumnes varen fer la seva presentació
on cada fillol va poder veure qui seria el seu padrí i cada
un va regalar una cartolina amb les fotografies de tots
dos i un dibuix perquè el fillol en tingués un record. Al
llarg del trimestre, els nens i nenes s'han anat trobant
fent diferents activitats vinculades amb la lectura.

T

he letter exchange with some students in Aleppo
was a great opportunity for our students to learn
about their culture and the current Syrian War. Last
November we received some letters from Syrian children in which they told us about their lives. “We are under siege”, Nawals said in her letter. “I feel afraid when
I go to school. We are scared of planes because they
drop bombs”, Abdul, who would like to become a doctor, said. “I want to say to every person in the world that
we are clever and talented but we don't have a chance”,
Ahmad claims.

The Social Sciences and English Departments addressed the topic in class: students from third and fourth
of ESO worked in groups to gather information about
the conflict, they were taught about the chronology of
events and sought to query and question the issue at
hand. Cristina Mas -a journalist specialised in the Syrian conflict- and Pol Valldeperas -History teacher at our
school- answered them at their lecture on the 16th December. “The starvation is being used as a weapon of
war”, Cristina said.

E

l passat 16 de desembre els alumnes de 3r i 4t
d'ESO van assistir a la conferència que la periodista Cristina Mas va impartir sobre la crisi de refugiats, en especial els de la guerra de Síria.

The students wrote back to their penfriends saying, “We
have to forget the differences between us and create a
new world”. Some of them also translated and recorded
songs which inspired courage “You raise me up to walk
on stormy seas”. Some others wrote about our traditional
legends and festivities. Let us hope that they receive our
messages of support and solidarity.

Aleppo
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E

nguany, a l'optativa “Travelling the world and meeting new friends”, els alumnes de 1r d'ESO estan
realitzant un intercanvi de mails amb alumnes de
l'escola “Aurland Barne og Ungdomsskole” situada al poble de Aurland, a Noruega. Els alumnes intercanvien mails
explicant els seus costums, tradicions i altres temes d'interès. Amb aquesta tasca els alumnes treballen la comprensió i aprenen a redactar cartes informals. Sembla ser
que gaudeixen de la llengua de forma natural i senten
curiositat pels seus amics virtuals. Aquest projecte es farà
amb tots els grups de 1r d'ESO al llarg del curs.

E

l mes de novembre els alumnes d'ESO i de Batxillerat van assistir a la xerrada informativa per a
fomentar la participació a la Marató de TV3 2016.
Aquest any la finalitat va ser la de recaptar fons per al
“Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques”.

A

quest curs s'ha iniciat una nova experiència entre els alumnes de 1r d'ESO i els de 4t d'ESO. Es
tracta d'un apadrinament mutu amb intercanvi
d'informació i suport acadèmic i personal. El propòsit és
que cada trimestre es duguin a terme diverses trobades
i ativitats i en cadascuna s'ampliïn lligams. El passat 10
d'octubre es va fer el primer encontre.

Aurland
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E

l passat 22 de novembre va tenir lloc el Dia de la
Música en honor a la seva patrona Santa Cecília, i
aquí a l'escola ho vam celebrar de maneres diverses.

El dijous 21 de novembre els alumnes de tercer d'ESO van
participar en una xerrada i exhibició de dansa dirigida per
la Berta i la Clara Pons.
El 24, alguns estudiants de Secundària van interpretar a la
sala d'actes, cançons cantades i tocades per ells, als nens
i nenes de Cicle Inicial, després d'unes quantes estones
d'assaig i dedicació.
I el divendres 25, per finalitzar aquesta jornada de xerrades, actuacions musicals i divertides activitats, els petits
d'Educació Infantil van gaudir de molts tallers en els quals
van ser ajudats pels nois i noies de batxillerat.
A P2 i P3 van fer la lectura i representació d'un conte. Els
infants de P4 i P5 van fer la construcció d'instruments, mentre compartien anècdotes amb els companys de batxillerat.
Els alumnes d'ESO van tornar a actuar, però aquesta vegada davant dels nois de Cicle Mitjà i Cicle Superior.
El discjòquei DjTillo, es va fer conèixer davant del públic
de 4t d'ESO, va fer una petita xerrada i després el seu
espectacle.
I per tancar aquesta celebració realitzada a l'escola, els
estudiants de 1r i 2n d'ESO, van presentar davant dels
companys, els grups musicals del projecte St. Joseph
School Song Contest, on més endavant hauran de crear
els seus propis vídeos i cantar una cançó coneguda amb
una lletra inventada per ells, en anglès. Després de què
tots el grups es presentaren, les auxiliars de conversa que
aquest any han vingut a ajudar als alumnes amb l'aprenentatge de la llengua estrangera, van premiar als grups que
van oferir la millor presentació i el millor cartell.
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E

n el Treball de Síntesi d'enguany tractem sobre les ciutats intel·ligents i les possibilitats que ofereix la tecnologia digital
per millorar diferents aspectes de la
vida quotidiana. Aprendran a programar una placa Arduino (versió
BQ) amb el programa Bitbloq, i acabaran realitzant una maqueta amb
diferents sensors i components.
Les ciutats intel·ligents són les ciutats que estan dotades de mecanismes basats en les tecnologies de la
societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la
gestió dels diferents serveis com la
qualitat de vida dels seus habitants.
El concepte es difon sovint per mitjà
de la forma anglesa smart city. Encara que seria més adequat parlar de
ciutats digitals, on aprofitem la tecnologia digital per millorar la ciutat.
Una de les idees de les ciutats intelligents és millorar la mobilitat dels
vianants i dels vehicles. Es poden
crear sistemes que facilitin la circulació segura de les persones que
van a peu i al mateix temps es doni
fluïdesa al trànsit de vehicles. Tot
això tenint en compte la diversitat
de les persones que viuen en una
ciutat. No és el mateix un jove que
una persona d'edat avançada.
La sostenibilitat mediambiental
també és important en un món on
els recursos són escassos. Les ciutats han de ser capaces de generar
el mínim de residus i garantir que
siguin capaces de generar l'energia
que gasten.
En el nostre cas, els alumnes han
de dissenyar un sistema que doni
seguretat a les persones que vulguin travessar una cruïlla. Però al
mateix temps han de pensar que
per facilitar la fluïdesa del trànsit
de vehicles aquests puguin circular
si no hi ha vianants que vulguin travessar el carrer.
Per poder-ho portar a la pràctica
han de construir una maqueta (una

representació en petit) del seu projecte. Aquesta maqueta ha d'estar
feta al màxim possible amb materials reutilitzats o reciclats, o en el
seu defecte que siguin fàcils de
reciclar. També cap la possibilitat
d'afegir-hi alguna peça construïda
amb la impressora 3D. En aquesta
maqueta hi haurà d'haver representat el creuament on circulin cotxes
en un sol sentit, i hi hagi un pas de
vianants.
Condicionants:
Els vianants han de disposar d'un
sistema pel qual avisen que volen travessar el carrer. Pot ser que
vinguin d'ambdós costats. Un cop
estigui fet l'avís, els vehicles s'han
d'aturar. Se'ls ha d'avisar mitjançant
un sistema lluminós primer, i després ens hem d'assegurar que s'aturen mitjançant un sistema físic. Un
cop estiguin aturats, hem d'indicar
als vianants que poden passar mitjançant un sistema lluminós i sonor,
per atendre a la diversitat funcional
(persones cegues o amb poca visió,
per exemple). Passat un temps que
considerem adequat, el sistema ha
d'avisar que queda poc temps per
travessar el carrer. Un cop acabat
el temps, els vehicles han de poder
tornar a circular.

• Aconseguim millorar el treball en
equip, superar crisis, fer servir el
nostre talent artístic i la nostra
creativitat.
• Ens ha servit per orientar-nos en
els estudis del futur i ens ha introduït en el tema de la robòtica.
• L'organització ha estat clau en
moments de desesperació.
• Ha estat un treball innovador en
el qual ens hem pogut lluir tant de
manera creativa com en l'elaboració del programari de la nostra
maqueta.
• Ha estat molt bona idea fer aquest
treball fa que ens hàgim pogut
submergir en aquest nou món, la
robòtica.

D'aquesta manera ens assegurem
que si no hi ha vianants per passar
no cal que els vehicles s'aturin. I assegurem que tots els vianants disposen de prou senyals i elements
de seguretat per creuar el carrer de
manera segura, sense por de patir
accidents.
Presentació:
Han de fer una exposició als seus
companys/es i professors, de no
més de 5 minuts, tot demostrant el
funcionament de la maqueta. També han de presentar un projecte en
format paper on ha de constar una
explicació del desenvolupament
del seu treball (incloses fotografies)
i del diagrama de flux que han utilitzat per programar la placa.
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A

mb motiu de la 21a edició de la Setmana de la
Ciència 2016 a Catalunya, de l'11 al 20 del mes
de novembre, el col·legi també organitzà algunes
activitats relacionades amb la ciència amb el lema CARTOGRAFIA LA CIÈNCIA. Els temes centrals de l'edició
d'enguany són els LLEGUMS, la CARTOGRAFIA i la RELACIÓ GLOBAL/LOCAL.

A

la secció d'Infantil, els alumnes de P4 i P5,
amb l'ajuda dels Beebots, van resoldre diferents exercicis lògicomatemàtics i de compteig, així com descobrir elements
per realitzar experiments científics. Al pati, els alumnes
de P4 van treballar amb ombres i objectes. Amb guix de
colors es van dibuixar entre ells les seves pròpies ombres
que es reflectien al terra. Van treballar també la relació
número-quantitat indicant el número de rusc d'abelles
que els Bee-bot havien de recórrer segons la quantitat
que els marcava a l'atzar el dau.
A P4 es va fer també una
tasca de barreges psicodèliques basades en la densitat i textura dels líquids. Les
barreges van venir indicades pels Bee-bots, que sota
un fons divertit d'esquitxos
de pintura es van moure per
indicar els colors de les barreges a realizar.
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l'aire es mantinguin flotant i no caiguin.
Amb fons de núvols els
Bee-bots van ajudar
a trobar les mateixes
parelles en forma de
memory distribuïdes a
tot l'espai. Van poder
trobar objectes com
avions, coets, globus
aerostàtics… Tots aquests mitjans de transport que ens
permeten volar i es mantenen en l'espai sense caure.
Amb un embut construït amb foam, una palleta
i una bola poc pesada
van poder comprovar
com bufant per la canyeta la bola no queia
i es mantenia flotant tal
i com explica el principi de Bernoulli. Tot un
descobriment!!!!
En un segon moment,
els Bee-bots van triar
una figura geomètrica
avançant en l'espai segons la numeració triada a l'atzar
per un dau gegant. El resultat final va ser la construcció
d'un mosaic conjunt de figures geomètriques seguint les
indicacions dels Bee-bots.
També van descobrir la màgia del taumàtrop (del grec
thauma (meravella) i tropos (acció de girar), que és una
joguina òptica que aprofita l'efecte de la persistència de
la visió o persistència retiniana. Amb l'ajut dels Bee-bots
vam trobar les parelles dels motius per construir els seus
propis taumàtrops.

Per acabar, van realitzar una activitat de situació espacial seguint les ordres establertes amb les targetes de
programació dels Bee-bots. Van anar cap endavant, cap
endarrere, van girar cap a un costat, van parar…

L'activitat lògica va ser la construcció de diferents circuits pels petits col·laboradors i de nou van poder treballar l'orientació utilitzant els laberints construïts pels
propis alumnes.

Els alumnes de P5 van treballar aplicant el principi de
Bernoulli, que permet que els objectes més pesats que

Un treball on la col·laboració i el treball en equip van ser
la base de l'èxit.

S

ince the course started, we feel both lucky and
proud of our Science students, as they collaborate
and share lots of their previous knowledge and experience in English! Generating hypotheses and drawing
conclusions is one
of the main goals of
this amazing subject;
that is why, in our
School and especially in Primary we give
lots of importance to
Research.
For instance, throughout the term, our Science teachers have followed some methodologies that promote
this sort of learning: in 1st, students have worked and
talked about their
feelings and made
up a book including
their own emotions;
in 2nd and 3rd, they
have observed some
animals in their classrooms and investigated about their
habitats; in 4th, each
student has grown a
potato and analysed
its development process; in 5th, a plant cell has been
also analysed in the laboratory and, moreover, students
have worked on a project based on the one
film called Zootopia, in
order to learn things
about vertebrate and
invertebrate animals;
in 6th, the students
have done lots of team
work to study the different Body Systems
and have learnt how to
co-assess themselves,
so as to become more
conscious of their selflearning process.
To sum up, we are definitely enthusiastic with
this school project, and
we are sure we are going to learn lots of new
fascinating things all
together.

E

ls alumnes de les seccions
d'ESO i Batxillerat van ésser
convidats a participar en el
concurs “Enigmatitza't”, que es va
dur a terme durant la setmana del
28 de novembre al 2 de desembre.
“Enigmatitza't” ha volgut despertar
l'esperit de superació més científic
en els alumnes i invitar-los així a resoldre una sèrie d'enigmes que es
van anar publicant a la pàgina web
i al Facebook del
Col·legi. Els enigmes
responien a diferents
nivells de dificultat i
els alumnes podien
aventurar-se a resoldre'ls de nivells més
avançats si es veien
capaços.
Els alumnes de Batxillerat van poder gaudir
també d'una conferència
impartida per l'exalumne
Ramon Gumara Ferret, enginyer industrial especialitzat en enginyeria elèctrica,
que forma part de l'equip
I+D de Circontrol,, una empresa catalana dedicada al
disseny i fabricació d'equips
per la recàrrega de vehicles
elèctrics.

Per culminar la Setmana de la Ciència, es van projectar
una sèrie de pel·lícules de caire científic que reflectien
també la presència de la ciència en el 7è art.
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E

nguany, s'han realitzat dos concursos de postals
de Nadal. En un d'ells, hi participen tots els alumnes de Cicle Superior. Les seves postals es confeccionaren el divendres per la tarda a l'hora de plàstica. El
professorat escull dos guanyadors per classe. El material
d'aquestes és lliure però conservant el tema de Nadal. El
concurs té lloc l'últim dia d'escola a la sala d'actes on hi
assistiran els alumnes d'aquest cicle. En el cas de primer
i segon d'ESO, hem de dir que és una activitat opcional. El tema de la postal d'aquest any és “Christmas is
everywhere”. L'entrega de premis d'aquestes, també és
a la sala d'actes de la nostra escola.

A segon, s'han confeccionat diversos centres de taula.
En un dels centres, s'han utilitzat unes ampolles de vidre
que els mateixos alumnes han portat. Dins, s'hi han posat
plantes aromàtiques. Els altres centres tenien una base
de fang, en un d'ells, hi ha col·locat una espelma i en
l'altre hi van posar una estrella de cartolina. Els nens de
Cicle Mitjà han fet tions, arbres decoratius de paper de
diari i unes espalmatòries amb taps de suro. A dues de
les classes de cinquè, han elaborat diferents productes
protagonitzats pels rens. En una de les classes, han fet
una joguina simulant un ren, en l'altra, han representat el
ren en una ampolla de cava. Per últim han fet un centre
de taula amb una base de fusta i decorat amb diferents
elements. Per finalitzar, l'últim curs de Cicle Superior ha
realitzat àngels decorats amb roba de sac, i platets de
vidre decorats amb tovallons i paper de seda.

E

l passat 22 de desembre, els alumnes de primer i
segon d'ESO, van participar en una sèrie de tallers
per acomiadar el trimestre abans de començar
les vacances de Nadal. Els tallers que es varen proposar
eren molt variats i cada alumne podia triar segons els
seus gustos. Va ser una experiència molt positiva!

P

er la fira de Nadal, com cada any, els nens de Primària han fet diverses manualitats relacionades
amb el Nadal que han estat venudes el passat 17
de desembre. Els alumnes de primer han realitzat dos
tipus d'arbres de Nadal dels quals uns han estat fets amb
fustetes i els altres de plastilina i perles. Com a element
decoratiu, han fet figuretes de fang per a l'arbre.
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Thea Sharrock

s una pel·lícula britànica de trama dramàtica i romàntica. Ens
explica la història d'un jove
paral·lític i la seva cuidadora que intenta fer-lo canviar
d'opinió sobre el que ell es planteja fer amb la seva vida.
Està basada en el llibre que porta el mateix títol publicat
al 2012. Molt recomanable!

E

A

quest llibre de l'autor
Albert Espinosa narra
uns quants secrets que
ha descobert ell al llarg de la
vida que l'han ajudat a ser més
feliç i a sentir-se viu. Aquest llibre t'inspirarà, et farà reflexionar i t'emocionarà. És un llibre
dedicat per a joves i adults.

Disney Pixar

n aquesta pel·lícula americana, els protagonistes
són els sentiments: alegria,
tristesa, ira, por i fàstic. Durant
la pel·lícula, aquests sentiments
influeixen en les accions de la
protagonista i en el seu estat anímic. És una pel·lícula que et fa reflexionar i és ideal per veure-la en
família.

L

Albert Espinosa

Àlex Rovira i
Francesc Miralles

a història d'aquest conte
transcorre a Selonsville, un
poblet dels Andes on la
cruesa d'un hivern llarg i fred es
resisteix a abandonar un poble
que acaba de passar la guerra.
En un orfenat, Michel i Eri, amics
inseparables contemplen el cel
nocturn. No saben que al matí següent, l'Eri no despertarà
i, caurà en un coma profund.
Només en Michel podrà canviar el destí de la seva amiga
seguint les indicacions d'una sàvia àvia. Per despertar a l'Eri
haurà de trobar un secret que es troba en el més profund
de la seva ànima. Una història per als més petits de la casa!

Joan de Déu Prats

A

quest conte de Joan
de Déu Prats explica
la història de dos germans que van de vacances i
troben que el mar no és el que
era. Un missatge en una ampolla els anuncia que el mar
està cansat de què tothom
l'embruti. Amb l'ajuda dels
seus amics i un personatge
misteriós, trobaran la solució.
És un llibre dedicat als més
petits de la casa.

Juan Antonio
Bayona

A

questa pel·lícula tracta sobre un fill i una
mare, aquesta pateix
càncer. El fill no ho accepta
així que el monstre decideix
despertar-se i explicar-li tres
històries que reflexen la seva
vida i que l'ajudaran a acceptar-ho. Està dirigida pel director Juan Antonio Bayona. Es
tracta d'una pel·lícula amb valors que ens faran romiar sobre la vida. Perfecte per a veure en família!
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'esquí és un esport que m'agrada, un esport de risc
i un esport de sensacions. M'agrada esquiar perquè
tinc bons amics i amb ells comparteixo aquesta activitat que ens apassiona a tots. Gaudeixo de l'esquí en
èpoques de competicions o durant els estius, quan vaig
a fer estatges.
Vaig començar a esquiar gràcies als meus pares. Primer, el
meu pare em va ensenyar a esquiar i quan vaig començar a
ser més gran, vaig anar a un esquí club d'Andorra. Llavors,
vaig començar a fer curses amb equips i després, quan em
vaig canviar de club, ja vaig fer curses individuals.
L'esquí és la meva passió!
Berta Suau

M

'agrada l'esquí perquè quan esquio tinc bones
sensacions. És un esport que requereix molt de
sacrifici però m'ho passo molt bé quan el practico.

Jo vaig començar a esquiar perquè el meu pare me'n va
ensenyar quan era molt petita. Primer, vaig començar a
fer carreres en equips i em va agradar, després, vaig començar a fer carreres individualment.
Primerament, estava en un club andorrà i després, ens
vàrem canviar a un club català que entrenava a Andorra,
com que m'agradava, vaig començar a fer carreres seriosament.
Bruna Suau

L

a passada temporada la Jana Suau
va ser Campiona de Catalunya i
d'Espanya. Va tenir la possibilitat
de representar la ciutat de Barcelona a
les Olimpíades que es varen realitzar a
Innsbruck on, a la prova de gegant, va
fer el setè millor temps. També va ser
seleccionada per la Federació Espanyola per tal de fer la cursa més important
d'Europa on, en la prova de Slalom, va
assolir el setè millor temps. Enhorabona!

H

ola em dic Carla i fa un any que faig rítmica tot i que ballo des dels tres anys.
Aquest 2017, competiré amb ball individual i ball conjunt. Entreno quatre dies a la setmana. Quan ballo, em sento desconnectada del
meu dia a dia i penso que és un moment per dedicar-me a fer allò que m'agrada i em fa pensar
només en les meves coses.
Com experiència personal, m'agradaria explicar
la meva participació en un concurs de ball l'estiu
passat. La meva família i jo estàvem en un creuer
on cada nit feien espectacles. Un dia van fer la representació del concurs “Tú sí que vales” i van fer
una audició per tal de veure quins finalistes serien
els millors per poder participar. Sorprenentment,
em varen triar i vaig quedar segona. Va ser una
experiència única que mai oblidaré!
Carla Díez
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a rítmica és un esport poc
reconegut però molt important per les persones que el
practiquem i en gaudim. Personalment, diríem que la rítmica és una
forma d'expressar-se mitjançant
els moviments del cos.
Quan competim, la tensió augmenta i cada cop estem més nervioses. El procés és dur. Dediquem
moltes hores d'entrenament esforçant-nos moltíssim. Hi ha competicions que surten genial però n'hi
ha d'altres que no tant. Però la rítmica és això, aprendre dels errors
que has fet i avançar.
Laura Fabregat i Helena Vidiella

E

E

Podreu comprovar que el llibre de cuina de l'Aina és un
compendi fabulós de receptes i trucs per començar a
cuinar i endinsar-se al meravellós món dels ingredients,
els sabors i els plats més suculents. Veureu que està fet
amb un estil intel·ligent, clar, net i entenedor. Exactament igual com és l'Aina.

Després de cinc anys de silenci, l'escriptor torna a sorprendre'ns amb un nou recull de poemes en què el lector retrobarà l'ampli ventall de motius i pretextos -sovint
agosarats de tan prosaics- que sol caracteritzar la seva
obra: la poesia com a reflex, reflexió, crítica i, sobretot,
celebració de la vida. I, el poema, com un accelerador de
consciència, que deia Brodsky. Des de notes de viatge
-a Beijing, Moscou, Buenos Aires o Nàpols- fins a homenatges a Vinyoli o Philip Roth, Bach o Strauss, passant
per poemes més íntims i descarnats, tot el llibre traspua
aquell gust per esprémer la vida -i dotar-la de sentit- que
sempre ha caracteritzat aquest autor.

l passat mes de desembre l'alumna de 2n d'ESO,
Aina Roglán, va presentar el seu primer llibre de
cuina que l'Editorial Ara Llibres li ha publicat. COCINA CON AINA Y CONVIÉRTETE EN UN SUPERCHEF
està prologat pel mateix Jordi Cruz, un dels conductors
del programa en el que va participar.

l passat mes de novembre, a la Sala d'Actes del
Col·legi es va fer la presentació de Filtracions, un
poemari escrit per Àlex Susanna.

E

A

quest primer trimestre, durant els mesos de novembre i desembre, un grup de professors i personal d'administració i serveis de l'escola varen
realitzar un curs de Primers Auxilis. En aquest curs es 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 d'emergència. 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.
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Informàtica
Jordi Font
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l 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.
Redacció
Maria Hellín, Sònia Martínez
i Gemma Martín
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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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