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Finalitzem el curs amb una revista plena de continguts refrescants! Les 
vacances són aquí i l'equip de redactors de la revista Lligams d'aquest 
curs 2016-2017 us desitgem molt bones vacances. Tornem el proper 

setembre amb novetats i nous continguts. Bon estiu!

En la revista d'aquest mes de juny, han participat els següents alumnes:
Tatiana Sandoval, Clàudia Pérez, Roger Albaigés, Eloi Gabern, Carolina 
Pla, Noa Tomás, Sergi Frías, Pol Tormo, Helena Conejo, Damià Ferrando, 
Maria Torné, Bruna Suau, Berta Suau, Guillem Anglada, Gerard Anglada, 
Irene Romero, Marc González, Mario Carmona i Queralt Domingo.

Són les vuit del matí, la mare 
ha vingut a despertar-me. In-
quiet, obro els ulls i els ner-

vis recorren el meu cos com si no hi 
hagués un demà. Aleshores penso: 
com serà el dia d'avui?
És el meu primer dia d'escola al Col-
legi Sant Josep, el pare al vespre 
m'explicà que faria nous amics, que 
jugaria amb ells i que aprendríem 
junts. Entro a l'escola i observo un 
tren que em farà viatjar uns anys 
després i un tobogan que em farà 
perdre les pors, tots plegats em fa-
ran sentir com a casa.
Quatre anys més tard, agafem tots 
junts el trenet per arribar al "Cole 
dels grans". Emocionats, esperem 
que el viatge ens aporti reptes i no-
ves aventures. Ja puc dir que sóc 
gran!
Amics nous, uns que han marxat o 
potser arriben tard, altres a la classe 
del costat. Som els dofins, pacients, 
els gossos, protectors i els lleons, 
guerrers. A poc a poc i amb bona 
lletra, com deien les mestres, els 
cursos van anar avançant i sense 
adonar-nos-en, aquell horitzó ano-
menat ESO ja no estava tan lluny de 
nosaltres.
Què hi trobem en aquest més en-
llà? Evidentment, una etapa més 
dificultosa, amb molts canvis i les 
hormones una mica revoluciona-
des. Pobres pares i pobres profes-
sors! Benvinguda ESO! Ja no som 

nens, però no tan grans com per 
ser adults. Ens enfrontem a noves 
responsabilitats i a la presa de de-
cisions fonamentals per als anys que 
continuen.
Tornem a trobar-nos tots als vagons 
del petit tren, última parada: Batxi-
llerat! Paraules majors. Treball, es-
forç i constància. Les nostres ales es 
mouen més lliurament, sent respon-
sables dels nostres actes. El final de 
la partida està a les nostres mans i 
podem observar des d'un punt més 
elevat que el camí no ha estat pas 
fàcil. Per fi, som capaços d'afirmar 
que el sacrifici de tots aquests anys 
ve acompanyat d'una gran recom-
pensa.
Són les vuit del matí, la mare ha vin-
gut a despertar-me. Inquiet obro els 
ulls i els nervis recorren el meu cos 
com si no hi hagués un demà. Ales-
hores penso: com serà el dia d'avui?
És el meu últim dia d'escola. Els co-
miats sempre són difícils. Aquest 
any ens hem d'acomiadar d'una 
gran etapa essencial i irrepetible 
que ha marcat el destí dels nostres 
camins.
De tot cor, adéu Col·legi Sant Josep.

Equip de delegats de  
2n de Batxillerat
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Els alumnes de 2n de Batxillerat i els alumnes de P2 
(els més grans i els més petits del col·legi), com 
cada any des de fa dècades, s'han intercanviat en 

un acte molt emotiu i entranyable els presents que han 
confeccionat.

L'equip que lidera el cirurgià FERRAN FILLAT, exalum-
ne del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, 
al Parc Taulí de Sabadell utilitza la impressió 3D per 

preparar les intervencions. En concret, reprodueixen els 
tumors o els ossos fracturats per després dissenyar a 
mida les operacions i les pròtesis. Així estalvien temps i 
diners al quiròfan, ja que la impressió 3D els permet ser 
més precisos.

El dijous 4 de 
maig a la sala 
d'exposicions 

Nasty Garage a Bar-
celona va tenir lloc 
una exposició foto-
gràfica realitzada pel 
meu germà Enzo Pla 
Iriarte, exalumne de 
l'escola, anomenada 
California Dreaming. 
Aquesta tracta so-
bre la seva aventura 
en caravana per Ca-
lifòrnia amb un grup 
d'amics. L'exposició 
disposava de música acústica en directe de la mà d'un 
gran amic seu, barra de begudes i piscolabis per a la gran 
quantitat d'amics, coneguts i seguidors que el volien co-
nèixer i felicitar pel seu treball. Cal destacar l'assistèn-
cia de Tina Kunakey, model internacional, Roger Mbee, 
dissenyador de Gucci, i Roky Coulbourne, dissenyador i 
famós fotògraf novaiorquès i molts amics d'Enzo que van 
venir expressament de París i Nova York per assistir a la 
presentació. Va ser un esdeveniment molt emotiu i amè.

Carolina Pla, alumna de 1r de Batxillerat
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We are 1st ESO students and we did a Speaking 
subject during a term and we had a speaker in 
class to help us with our English pronunciation, 

fluency, vocabulary… moreover, 4 of us had one of the 
speakers living with us during a term. After sharing some 
time with them, we think that…

I think Annie and Charlie are very good speakers because 
they help during the class with the verbal tenses, the 
writing and they correct the mistakes of the writing and 
the mistakes when we speak, they are very good people 
because they are funny and they are never angry and we 
think they are very good speakers.

Noa Tomas and Sergi Frías

We think that Annie and Charlie are very good teachers 
because they helped us to learn English grammar and a 
lot of vocabulary. They corrected all of our mistakes and 
they taught us how to speak English much better.

Damià Ferrando and Maria Torné

We think that Annie and Caroline were very good teach-
ers because they were very nice and they explained us 
a lot of things of English very well. When we were with 
them, we were very comfortable with them.

Pol Tormo and Helena Conejo

We lived with Caroline during the first term. We think 
that it was very good because we learnt how she lived 
in her country and we improved our fluency. However, it 
was quite difficult to understand her because she spoke 
too fast and with a closed accent.

Bruna and Berta Suau

We lived with Charlie during the third term. I think that 
it was very good because he helped us with our English 
doubts. Sometimes we didn't understand some words. 
For us it was very funny because he sometimes played 
with us.

Guillem and Gerard Anglada 
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La creativitat d'en Dalí i 
la seva desbordant ima-
ginació són la nostra 

motivació a l'hora de crear 
elements quotidians amb un 
tic de surrealisme on els ob-
jectes no són el que semblen!

Els esquirols hem fet aquests treballs 
amb dues tècniques diferents que ens 
han fet descobrir coses molt interes-

sants: la impremta i el mosaic.
Com podeu veure, hem construït animals 
fent servir peces de mosaic de colors. Hem 
descobert que es poden fer composicions i 
dibuixos molt macos amb figures geomètri-
ques.
En segon lloc, hem fabricat les nostres im-
premtes personals. Dibuixem en blanc i ne-
gre sobre la meitat del dibuix prèviament 
acolorit i podem observar que el dibuix 
apareix màgicament a l'altra meitat del full i 
aquesta vegada tot i ser resseguit en blanc i 
negre, apareix de molts colors.
Realment, ha estat màgic!
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Els bambis, aprofitant que ja s'acosta l'estiu, hem 
preparat la tapa de l'àlbum amb diferents tèc-
niques: estripant paper, pintant amb ceres i pin-

tant-nos els peus.
Ha estat una experiència molt divertida i ens ho hem pas-
sat genial!

Els cargolets han realitzat una activitat amb pintura. 
Pinten amb els peus fregant un paper de bombo-
lles que porten com si fossin sabates. Sucaven la 

pintura i pintaven lliurement pel mural blanc que estava 
estès a terra.
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Em dic Marc González, el meu esport és l'handbol. 
És un esport que em fa volar. La selecció catalana 
em va cridar per fer les proves i de moment n'he 

passades tres. L'última a la que m'he presentat va ser molt 
complicada perquè els altres candidats eren molt bons.

Estic entre els 30 
millors jugadors 
de Catalunya. El 
meu equip és el 
Sant Viçenç, el 
que vol dir que 
estem amb equips 
com el Barça.

Marc González

A finals del mes d'abril va tenir lloc a Vilafran-
ca l'última competició de grups Xou on van 
participar totes les patinadores de l'escola de la 

mà d'Ester Mateu. Les alumnes van presentar els seus 
balls: Reina Vermella (grup de competició), Alicia (grup 
exhibició) i Gat Cheshire (les mes petitones del club tam-
bé d'exhibició).

El passat 3 i 4 de 
juny es va cele-
brar a El Mas-

nou el Campionat de 
Catalunya d'Optimist 
de la categoría G3 on 
va quedar guanyado-
ra femenina la Queralt 
Domingo, alumna de 
6è de Primària.

Queralt Domingo

Jo vaig començar a entrenar quan tenia 3 anys. El judo 
per mi no és un esport qualsevol, és quelcom molt 
important.

Fa 9 anys que el practico, i ara encara no he perdut la il-
lusió per aquest esport.
He arribat al campionat d'Espanya quedant campiona 
de Catalunya quatre anys seguits. Tot i no haver fet podi 
al campionat, encara segueixo entrenant fort per poder 
anar-hi més anys.

Irene Romero

La meva història jugant a handbol és complexa, però 
n'explicaré una part. Vaig començar quan tenia 6 anys 
al meu poble natal, Sant Andreu de la Barca. El meu 

primer partit va ser contra l'equip Can Salvi, també de Sant 
Andreu. Vam fer quatre partits amistosos amb victòria nos-
tra en les quatre ocasions. Més tard vam fer un torneig on 
vam perdre de manera estrepitosa (1-39). Aquesta derrota 
va servir per entrenar amb més ganes que mai.
Actualment jugo al Sant Esteve Sesrovires, un dels equips 
catalans més importants. Aquest any hem quedat segons 
i voldrà dir que ja fa 7 anys que jugo a aquest esport, 
compartint-lo amb un molt bon amic de sempre, en Max.

Mario Carmona
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Shaun Monson

Documental que mostra l'ac-
tuació dels humans en rela-
ció a altres espècies. Parla 

sobre el tracte que reben els ani-
mals, els drets humans i la reper-
cussió que té en el nostre cos una 
dieta que inclou carn, peix, ous, 
llet i, en general, productes d'ori-
gen animal.

Morten Tyldum

The Imitation Game. Pel·lícula 
ambientada en la Segona 
Guerra Mundial. Un grup de 

científics i lingüistes tenen l'en-
càrrec de desxifrar una màquina 
creada pels alemanys que codifica 
missatges que contenen informació 
important relacionada amb el des-
envolupament de la guerra. L'objec-
tiu és decantar la guerra a favor dels 
països aliats.

Ariel Schulman  
i Henry Joost

Una jove decideix apuntar-se 
a Nerve, un joc online en el 
qual hi ha una audiència que 

ho observa tot, que vota i comen-
ta. Al principi, aconsegueix un gran 
èxit i un gran nombre de premis. 
Però comença a competir amb un 
noi que no coneix i que serà el seu 
company d'equip. Es trobarà en 
una situació de la qual serà difícil 
sortir.

Mark Haddon

El llibre tracta sobre un 
nen que pateix la Sín-
drome d'Asperger. Té 

15 anys, i viu amb el seu pare. 
La seva rutina canvia el dia en 
què mor el gos de la seva veï-
na. Està convençut que el gos 
va ser assassinat, i vol trobar 
sigui com sigui la persona que 
el va matar. Això el portarà 
a descobrir secrets familiars 
que haurà de resoldre pel seu 
compte, amb la dificultat que 
ell té degut a les seves neces-
sitats especials.

Mónica Carrillo

Després de patir un greu 
accident, la protago-
nista d'aquest llibre re-

flexiona sobre tot allò que ha 
dit a les persones que estima, i 
sobre tot allò que li queda per 
dir. Aprofitant que ha sortit 
amb vida d'aquest accident, 
voldrà lluitar per no oblidar 
mai més dir "T'estimo".

Jay Asher

Llibre que va inspirar 
la sèrie homònima de 
moda entre els adoles-

cents. Hannah Baker, la pro-
tagonista, se suïcida, i deixa 
una capsa amb 13 gravacions 
destinades a les 13 persones 
que van causar la seva mort.
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El passat dimarts 30 de maig els alumnes de P5 vam 
fer un taller participatiu a través d'activitats que 
fomenten l'atenció i l'aprenentatge de la necessi-

tat de menjar diàriament fruita i verdura. S'introdueix de 
manera elemental, els conceptes d'alimentació saludable 
i dieta equilibrada.

Els alumnes de 1r de batxillerat han realitzat "Taller 
d'iniciació al golf" al CLUB DE GOLF BARCELONA 
de Sant Esteve Sesrovires. Aquesta activitat s'ha 

dut a terme en grups reduïts i en anglès, ja que ha es-
tat dirigida per futurs professionals i professors de golf 
d'Anglaterra que actualment estan realitzant pràctiques 
en l'esmentat Club de Golf.

Les dues últimes setmanes del mes de maig els alum-
nes de 3r i 4t de primària hem rebut la visita d'al-
guns dels nostres avis i àvies. Han volgut compartir 

amb nosaltres les seves vivències de petits, com era la 
seva escola, la manera de viure de fa uns anys enrere, de 
vestir, com celebraven les festes del poble, com es des-
plaçaven d'un poble a un altre.
Ens han portat material ben divers que ens ha cridat molt 
l'atenció: jocs de quan eren petits, planxes, discs de vinil…
Molt interessant! Moltes gràcies a tots i totes per fer-ho 
possible!

El dilluns 22 de maig les tres classes de 3r hem anat 
a fer una visita a l'Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia, ja que a l'assignatura de Socials estem es-

tudiant aquest tema.
Allà ens esperava l'alcaldessa Maria Rossell per expli-
car-nos en què consistia la seva feina, diferents projectes 
que tenen previstos i amb moltes ganes de respondre to-
tes les preguntes que els alumnes portàvem preparades.
També hem rebut la visita de la Regidora d'Esports, nor-
malització lingüística i escola de música: Laura Salvador, 
que és la nostra mestra de música.
Moltes gràcies per haver-nos explicat tan bé la vostra fei-
na dins l'Ajuntament.
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El projecte de recerca de 4t d'ESO és emprenedo-
ria; és emprendre un projecte d'apropament al 
món laboral que consisteix en la creació d'una em-

presa. Es tracta de fer un estudi de mercat, de lloguers 
i compres, de contractacions, d'ubicacions, de socis, de 
matèries primeres i de productes finals, i que el resultat 
sigui una empresa fictícia, però totalment versemblant.
És un treball que pretén acostar-se al món laboral, al fet 
de col·laborar i treballar en equip, el buscar informació, 
prendre decisions, desenvolupar la capacitat de resolu-
ció de problemes i d'investigació a partir de diferents 
fonts, tant primàries com secundàries i arribar a la fita, 
que es la creació de l'empresa. Es compta amb un tutor 
que fa el seguiment i guiatge del treball. 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 tre-
ball finalitza amb una exposició oral del mateix.

Rigorós, individual, fet amb constància...Una recer-
ca atenent les curiositats d'aquell tema que més 
t'apassiona o del que en pots treure profit.

Gràcies a l'entrenament previ a partir del PREC, enfo-
quem el projecte utilitzant tots els nostres coneixements 
i eines per tal d'aconseguir un bon treball teòric i pràc-
tic. Des de la tu-
toria del curs de 
Batxillerat se'ns 
marquen unes da-
tes d'elaboració 
per la progressió 
d'aquest treball 
de grans dimensi-
ons: tria del tema, 
elaboració de l'ín-
dex, assignació 
del tutor… I a par-
tir d'aquí, el con-
tacte professor-
alumne agafa un 
rol més proper, ja 
que fem diferents 
trobades per anar 
donant forma al projecte. S'intenta que cada tutor sigui 
del mateix àmbit del treball, o en tingui coneixements. 
És un projecte que comença a finals de 1r de Batxillerat, 
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 Catalunya i apor-
ta als alumnes de Batxillerat una gran formació per a la 
recerca d'informació i un apropament als estudis univer-
sitaris, alhora que ens acaba de proporcionar autonomia.

El Col·legi Sant Josep durant aquest curs ha sig-
nat el conveni per ser "Escola Amiga" del Vinse-
um de Vilafranca del Penedès. En conseqüència, 

podrem organitzar activitats diverses i conjuntes al llarg 
del temps que potenciïn els valors comuns d'ambdues 
entitats. La primera fou la presentació de dos treballs de 
recerca dels alumnes actuals de 2n de Batxillerat, Sergi 
Olivé Palau amb un treball titulat Reg i conreu de la vinya 
per l'elaboració del cava i en Pere Ventura Juvé amb un 
treball que portava per títol V collection, by Jr.

Aquest curs, 
les tutores de 
1r i 2n pro-

posen un treball de 
síntesi molt especial 
perquè els protago-
nistes són ni més ni 
menys que els avis 
dels alumnes. Ells 
seran el fil conductor 
d'aquest treball. Els 
seus records, les his-
tòries que van viure 
en la seva infantesa 
i joventut, el seu tes-
timoni, el seu dia a 
dia, en definitiva la 
seva memòria bio-
gràfica seran la base per a una investigació centrada en 
com ha canviat la forma de vida al nostre país al llarg dels 
últims 60 o 70 anys.
Per a transmetre aquesta informació es realitzarà un re-
portatge en vídeo, acompanyat per un dossier d'investi-
gació que reflectirà que no sempre s'ha viscut tan bé com 
avui en dia i que les comoditats de les que gaudim són 
fruit del treball i de l'esforç de les generacions anteriors.
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Servei integral de menjadors col·lectius

AGORA Catering, SL
Tel. 93 638 87 03

info@agoracatering.es


