
COL.LEGI SANT JOSEP · www.stjosep.com ·  SANT SADURNÍ D’ANOIA

Quins canvis s’han d’introduir 
a l’escola per a què prepari 

als alumnes per viure en una 
societat tan canviant?

EL CANVI 
EDUCATIU

BUTLLETÍ INFORMATIU TARDOR 2018 -  Nº 83



Nou format
Aquest nou curs la revista estrena una nova manera de presentar-se.  

El món canvia, nosaltres canviem, i aportar una nova perspectiva és una manera de dir que 
estem pendents  i atents a tot allò que està succeint al nostre voltant.

La revista es presentarà ara de manera digital i tindrà l’objectiu principal de servir d’enllaç 
entre escola i famílies per acostar-vos als canvis que s’estan produint a nivell educatiu a gran 

escala i com aquests s’estan aplicant i implementant en els nostres espais.
Volem que sigueu testimonis d’aquest projecte innovador que s’està duent a terme de 
manera generalitzada en diversos països de tot el món i la finalitat és que pugueu ser 

partícips d’aquesta transformació. 
En cada número es focalitzarà en un tema determinat i en la seva repercussió a l’escola: en 
com s’està duent a terme, quines característiques té, els seus objectius i els seus beneficis 

per l’alumnat.
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En els últims anys la paraula “canvi” està guanyant molt de 
terreny dins del món educatiu.  Fa uns anys va començar una 
iniciativa per equiparar el canvi que es produïa en la societat 
amb com s’ensenyava a les escoles, doncs la  distància que 
separava el món real i el món educatiu era important. 

La idea que sorgí era plantejar-se com haurien de ser 
els centres educatius per preparar als joves per viure en 
condicions d’un món que canvia ràpidament. Per tant, la 
comunitat educativa va començar a preguntar-se com 
educar a les generacions futures per a què poguessin 
afrontar la societat en la que els tocarà viure, una societat 
plena d’innovacions: nous invents i noves professions. 

Quins canvis s’han d’introduir a l’escola per a què  prepari 
als alumnes per viure en una societat tan canviant?

Els alumnes han de saber que són els protagonistes del seu 
propi aprenentatge, i que la seva implicació i participació 
activa són essencials. És també prioritari aprendre de 
manera cooperativa i col·laborativa, doncs el procés 
d’aprenentatge  és de naturalesa social. Cal desenvolupar 
el seu esperit crític. L’alumne ha de ser curiós i ha de ser 
capaç d’investigar, de planificar, de resoldre conflictes, 

de ser assertiu en la comunicació... En definitiva, ha de 
desenvolupar una sèrie d’habilitats que li permetran afrontar 
els reptes que se li presentin.

Diferents personalitats del món de l’educació, de la 
psicologia, de la neurociència, de l’empresa com Glenn 
Doman, Howard Gardner, Robert Swartz, Peter Senge, 
David Perkins o Ken Robinson, entre d’altres, han estat els 
diferents punts de partida que han fet adonar a la comunitat 
educativa que hi havia d’haver una transformació en el món 
educatiu, doncs a l’escola és on es forgen els pilars sobre 
els quals se sustentarà la societat futura, i per tant, el futur 
pròxim.

És per aquesta raó, que la comunitat educativa en 
conjunt està duent a terme un canvi de perspectiva per tal 
d’implementar noves metodologies i una nova visió en el 
treball a l’escola.

Un canvi de concepció junt a la utilització de diferents 
eines i estratègies com el treball cooperatiu, els projectes 
de comprensió, l’aprenentatge basat en problemes, les 
destreses de pensament i moltes altres ens ajudaran a fer 
aquest canvi possible.

La transformació de l’educació
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Projecte Solidari Internacionalista
Ja que no és el mateix tocar un tema de passada que 
treballar-ho de forma conscient, aquest projecte anual 
neix amb la intenció de potenciar en l’alumnat l’anàlisi 
profund de conflictes del món actual. L’escollit d’enguany 
és el araboisraelià. Sota la direcció d’en Pol Valldeperas –
professor del Departament de Ciències Socials del col·legi–, 
el projecte es dividirà temporalment en diverses sessions al 
llarg del curs i està destinat als cursos que van des de 5è 
de Primària fins a 2on de Batxillerat. Quatre són les fases 
amb les que es treballarà el conflicte a l’aula: un primera 
en la que es tractarà el vocabulari del conflicte; una segona 
dedicada a la recerca per part de l’alumnat d’informació 
sobre el conflicte; a la tercera els alumnes de 1er de 
Batxillerat realitzaran conferències per sintetitzar el conflicte 
entre Palestina i Israel als cursos de 5è i 6è de Primària, 
mentre que en Pol Valldeperas les farà a la resta de cursos; 
la quarta fase versarà sobre la simulació d’un acord de pau 
entre els tres protagonistes geo-polítics (Palestina, Israel i 
la ONU), sessió tutoritzada i dirigida pels alumnes de 1er 
de Batxillerat. Però aquí no acaba aquest projecte de 
conscienciació. Els nois i noies de 5è i 6è rebran la visita 

d’un pallasso activista que porta temps amenitzant la vida 
dels infants palestins dels camps de refugiats. Sota el nom 
“Tallers de somnis” els alumnes podran ficar-se al lloc de 
nois i noies de les mateixes edats però que, per desgràcia, 
no de les mateixes condicions de vida.

Escola verda
Per continuar la dinàmica de conscienciació responsable 
de l’alumnat amb el present, però també amb el futur, 
va néixer un projecte a llarg termini que pretén visualitzar 
les conseqüències de la crisis ecològica global. Aquesta 
campanya, encapçalada per en Pol Valldeperas i 
destinada a tots els cicles educatius del col·legi, vol fer 
reflexionar a l’alumnat sobre el consum abusiu derivat de 
la sobreexplotació del medi ambient i sobre la incertesa del 
futur ecològic. Si bé molts d’aquest aspectes es treballaran 
a través de les tutories, l’objectiu d’aquest any del projecte 
és eliminar l’ús del paper d’alumini en l’àmbit del col·legi. 
La conscienciació sobre aquest hàbit perniciós pel medi 
ambient s’arribarà per mitjà de l’ensenyament de la cultura 
del reciclatge i propostes d’alternatives a la utilització del 
paper d’alumini i, fins i tot, de segons quin tipus de plàstics.

Dintre de la nova visió que ha de tenir l’escola en consonància amb els nous temps, un aspecte fonamental és la 
conscienciació sobre el món. Malgrat que sembli una obvietat, l’escola no pot restar aïllada dels problemes que succeeixen 
a l’exterior i que ja s’han convertit en els reptes del futur immediat de la humanitat i del planeta. Així doncs, tot el món 
educatiu ha de tenir la obligació tant de potenciar l’esperit crític de la ciutadania del futur com motivar aquesta a ser part de 
la futura solució als conflictes que assolen el món. És per això que des del col·legi Sant Josep s’han posat en marxa una 
sèrie de projectes per potenciar la sensibilitat social i ecològica.
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A Educació Infantil estem treballant a partir de la idea del 
Constructivisme, on l’alumne és el protagonista del seu 
aprenentatge. Cada alumne l’inicia partint de la seva curiositat.

Considerem rellevant el treball de les intel·ligències múltiples 
donat que cada infant té unes capacitats i unes necessitats 
individuals i diferents. És important que l’infant, observi, 
manipuli, experimenti, verbalitzi i faci. Tot aquest treball es 
pot fer garantint l’enriquiment col·lectiu i la individualitat de 
cadascú.

Cada alumne haurà de posicionar-se i haurà de fer front a unes 
decisions, així com als canvis de rol en diferents processos.

Tot i que partim de l’observació, els diferents canals que cada 
alumne utilitza per rebre la informació els farà aconseguir uns 
resultats diversos i enriquidors.

La introducció de dues llengües com l’anglès i el xinès mandarí 
a les etapes primerenques ens permetrà que els alumnes 
s’iniciïn en el coneixement d’altres cultures i aprenguin a 
distingir i aplicar la fonètica de cada llengua.

Totes les llengües seran tractades a nivell oral i molt dinàmic, 
motivant els alumnes a la participació i moviment dins d’un 
ambient de cooperació per tal d’adquirir noves formes de 
comunicació i preparar-se per completar el seu aprenentatge 
en cursos superiors.

Amb els recursos tecnològics en general (tablets, ordinadors, 
robòtica educativa...) apropem els alumnes als aprenentatges 
de manera motivadora i real. Els nens i nenes han nascut 
en una societat tecnològica i conviuen en el seu dia a dia 
amb multitud d’eines digitals que ben utilitzades els apropa 
al coneixement, al seu creixement individual i a la seva 
autonomia.

Volem despertar en els infants un món ple d’aprenentatges 
que aniran descobrint en diferents àrees i diferents nivells i 
que aquests els obrin diferents camins per tal que puguin 
tenir un futur ple de possibilitats.

Educació infantil:
Metodologia de present i garantia 
de futur
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 Les  V Jornades de Santa Cecilia
Podríem imaginar una vida sense música? Segons Howard 
Gardner, pare de la teoria de les intel·ligències múltiples, la 
intel·ligència musical és un dels primers tipus d’intel·ligència 
en aparèixer al llarg del desenvolupament i creixement de 
les persones. Aquest fet, sumat a la seva vinculació amb la 
intel·ligència lògico-matemàtica i a les habilitats amb el pensament 
creatiu fan que aquestes jornades, que es duen a terme des de fa 
cinc anys siguin un pilar més de l’escola en el desenvolupament 
cognitiu dels alumnes.

Apadrinament
Grans guiant i ajudant a petits, aquest és l’objectiu de 
l’Apadrinament d’aquest curs, on alumnes de Primària seran 
mentors d’alumnes d’Infantil i també d’altres alumnes de Primària 
de cursos inferiors. A través de diferents activitats relacionades 
amb diferents àrees pretenem treballar de manera transversal el 
treball en equip i fent que els alumnes més grans desenvolupin 
habilitats lligades a la responsabilitat, empatia i companyerisme 
vers els més petits; i puguin ser un exemple i model a seguir per 
a ells.

La setmana de la Ciència

La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació que se celebra 
durant una setmana del mes de novembre. L’objectiu és que des 
de les diferents àrees de ciències es treballin els temes proposats 
per aquesta fundació, tot motivant a l’alumnat a endinsar-s’hi a 
partir de diferents activitats.
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Al llarg del curs es promouen diversos tallers que posen a 
l’alumne en contacte amb temes importants del seu dia a 
dia i que els ofereixen una nova visió i una nova perspectiva 
de com entendre, afrontar i integrar les pràctiques i 
ensenyances que se’ls donen.

La Fira de Nadal
El proper 15 de desembre el col·legi acollirà la tradicional fira 
de Nadal, organitzada i realitzada tant pels professors com 
pels propis alumnes. A part dels beneficis lúdics que se’n 
deriven d’ella –tant pels alumnes com pels pares–, sempre 
ha sigut una ocasió perfecta, entranyable i simpàtica per a 
què els nois i noies del col·legi prenguin consciència tant del 
món exterior com de les seves possibilitats. Les activitats 
relacionades amb les tradicions nadalenques de casa nostra 
–com són escenes de pessebre vivent– es combinaran 
amb actuacions musicals dels nens i nenes de Primària, 
exposicions a les aules i les parades de productes artesans 
nadalencs confeccionats pels propis alumnes. Com altres 
anys, la recaptació de la fira serà lliurada a Càritas Parroquial 
de Sant Sadurní. Indubtablement, aquesta última activitat té 
una importància i incidència molt beneficiosa per a tots. En 
primer lloc, ajuda al desenvolupament i presa de consciència 
de la solidaritat i l’empatia amb persones necessitades, ja 
que potencia en els nens i nenes la pròpia actuaciócom ajuda 

per a la resolució de conflictes i injustícies. En segon lloc, la 
preparació de la fira en si afavoreix la seva responsabilitat 
gràcies a la pertinença d’un projecte comú. Tot això en un 
ambient distès i agradable, familiar i amical, il·lusionant i 
prometedor dels propers dies de Nadal.

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un 
centre concertat i confessional cristià obert a tothom que 
faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat 
de la tradició i la cultura del nostre país, que vetlla per la 
defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu 
oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la 
realitat de cada alumne, tot promovent les activitats 
formatives i culturals que complementin la seva formació 
integral. 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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EDUCACIÓ INFANTIL
Amposta Estruch, Teresa (Tut. P4 B)
Aranda Maldonado, Montse (Prof. Música)
Chen Jie “Cherry” (Prof. Xinès)
Del Valle Andreu, Montse (Prof. Suport)
Guilera Montserrat, Mònica (Tut. P5 B)
Gumà Sanchez, Anna (Prof. Ioga i Educació Emocional)
Llaquet Isart, Montse (Prof. Anglès)
Martín Martínez, Gemma (Prof. Recursos Tecnològics Aplicats, 
Suport i Anglès)
Mir Guxens, Salvador (Prof. Ed. Física)
Orensanz Muniente, Rosa Mª (Tut. P4 A)
Raventós Carcasona, Montse (Tut. P3 A)
Rebordosa Avión, Dolors (Tut. P2)
Ribé Segura, Olga (Tut. P3 B)
Robles Centellas, Araceli (Prof. Psicomotricitat i Suport)
Roca Albet, Anna (Prof. Suport)
Roca Papaseit, Pilar (Prof. Suport)
Ros Giralt, Francesca (Prof. Música)
Rosal Serra, Aina (Tut. P5 B)
 
Coordinadora Educació Infantil: Mònica Guilera Montserrat

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Alemany Ruiz, Anna (Tut. 2n A)
Bargalló Tena, Montserrat (Prof.Castellà, Socials, Religió i 
Català)
Carbó Sardà, Laura (Tut. 4t C)
Cardús Romeu, Jordina (Prof. Anglès)
Colomé Jiménez, Cèlia (Prof Anglès i “Science”)
Compte Gran, Yvonne (Tut. 5è C)
Contreras Casals, Montse (Prof. Anglès)
Cruces Galindo, Ma. José (Tut. 2n C)
Del Valle Andreu, Montse (Prof. Suport)
Escolà Cases, Núria (Tut. 1r C)
Esteve Escofet, Àlex (Prof. Ed. Física)
Forns Varias, Concep (Tut. 5è A)
Grases Simon, Joan (Prof. Recursos Tecnològics Aplicats)
Guasch Sanabra, Marta (Tut. 6è A)
Gumà Sànchez, Mercè (Tut. 3r A)
Julià Vallès, Assumpció (Tut. 6è C)
Llaquet Isart, Montse (Prof. Anglès i Science)
Martín Martínez, Gemma (Prof. Recursos Tecnològics Aplicats)
Martínez Pinent, Montserrat (Tut. 4t B)
Masagué Florit, Laura (Tut. 1r A)

FUNDACIÓ DE CULTURA I PROMOCIÓ SOCIAL

COMISSIÓ ECONÒMICA

CONSELL 
ESCOLAR

TITULARITAT 
DIR.GENERAL

DIRECCIÓ
COORDINACIÓ 

QUALITAT
COMISSIÓ DE 

QUALITAT

ADMINISTRACIÓ
SECRETARIA

RECEPCIÓ
CLAUSTRE 

PROFESSORS SOTSDIRECCIÓ DIRECCIÓ 
TÈCNICA

CONSELL PARES 
DELEGATS

CONSELL DE DIRECCIÓ

ORGANIGRAMA I PROFESSORAT

ÀMBITS PSICOPEDAGÒGICS 2018-2019
Per dur a terme aquest servei, el Departament d’Orientació Psicopedagògica estableix tres àmbits d’actuació:

ÀMBIT PSICOPEDAGÒGIC i d’ORIENTACIÓ: amb el treball de suport a l’aula, el reforçament dels processos 
d’aprenentatge i l’exploració i diagnosi de les mancances i/o dificultats que presenten els alumnes en les 

diferents etapes del cicle escolar. Atenció a la diversitat. Adaptacions curriculars individualitzades. 
ROSA Ma. ESTEVE i MONTSE URGELL.

ÀMBIT LOGOPÈDIC: amb el treball d’exploració, diagnosi i tractament amb els alumnes que presenten 
difiultats en la seva parla, pronuncia o alteracions en l’aparell fonedor. 

MONTSE FIGUERAS, ANNA ALEMANY i CÈLIA COLOMÉ.
ÀMBIT PSICOPEDAGÒGIC i d’ORIENTACIÓ: amb el treball dirigit obertament als alumnes de les etapes 

superiors (3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat), i de forma puntual per aquells alumnes i professors que així ho 
demanen. ANNA BORJA
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Mir Guxens, Salvador (Prof. Ed. física)
Miró Galindo, Imma (Tut. 1r B)
Pérez Galceran, Marta (Tut. 4t A)
Pérez Gallego, Ma. José (Tut. 6è B)
Plazas Torné, Núria (Tut. 5è B)
Roca Papaseit, Pilar (Prof. Suport)
Ros Giralt, Francesca (Prof. de Suport)
Ros Tarafa, Núria (Prof. Suport)
Sabaté Coca, Maria (Tut. 3r C)
Salvador Alanyà, Laura (Prof. Música)
Santís  Martí, Laia  (Prof. Anglès i Science)
Segura Pujadas, Montserrat (Prof. Suport, Religió i Socials)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. Física)
Solé Grabalosa, Marta (Tut. 2n B)
Suàrez Moreno, Elisabeth (Tut. 3r B)
Urgell Domènech, Montserrat (Prof. Recursos Tecnològics 
Aplicats i Suport)
Vila Luís, Maribel (Prof. Recursos Tecnològics Aplicats) i 
Suport)
Coordinadora Cicle Inicial: Laura Massagué
Coordinadora Cicle Mitjà: Maria Sabaté
Coordinadora Cicle Superior: Assumpció Julià
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA
 
Àlvarez Spagnolo, Elena (Prof.Física i Química, Naturals i Opt.)
Aranda Maldonado, Montse (Tut. 2n C i Prof. Música i Project)
Bermejo Gregorio, Jordi (Prof. Català i Castellà)
Borja Casas, Anna (Tut. 3r C i Prof. Socials i Religió)
Carbó Casanellas, Marta (Prof. Socials i Art)
Cardús Romeu, Jordina (Prof. Anglès)
Contreras Casals, Montse (Tut. 1r C, Prof. Anglès i Project)
Córdoba Garrido, Alba (Tut. 2n A i Prof. Català)
Del Fresno Solé, Inés (Tut.4t A, Prof. Matemàtiques, Biologia i 
Project)
Eroles Ollé, Joan (Prof. Economia i Matemàtiques)
Esteve Escofet, Àlex (Prof. Educació física)
Ferrando Ruana, Francesc (Prof. Física i Química i Project)
Figueras Oliver, Montse (Tut. 1r B i Prof. Català i Socials)
Font Olivella, Carmina (Prof. Plàstica)
Grases Simón, Joan (Prof. Taller, Tecnologia i Plàstica)
Guiu Colom, Mercè (Prof. Castellà i Francès)
Hellín Aguilar, Maria (Tut. 3r A i Prof. Castellà)
Jansana Puerta, Joan (Prof. Tecnologia i Recursos 
Tecnològics Aplicats)
Lucas Laderas, Guillermo (Prof. Matemàtiques)
Llopart Noya, Imma (Prof. Física i Química)
Martínez Tortajada. Sònia (Tut.1r A, Prof. Castellà, Alemany i 
Project)
Mora Estrada, Adelfa (Prof. Anglès)
Navarret Domènech, Imma (Prof. Matemàtiques)
Niubò Bonsom, Helena (Prof. Castellà i Francès)
Pinedo Painous, Nerea (Tut. 4t C, Prof. Matemàtiques i 
Project)
Sáez Martínez, Francesca (Prof. Anglès i Castellà)
Sánchez Camps, Mercè (Prof. Català)
Segarra Torné, Adrià (Prof. Català, Anglès i Emprenedoria)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. física i Optativa)
Urgell Domènech, Montse (Prof. Religió i Música)

Valldeperas Prats, Pol (Tut. 3r B i Prof. Socials)
Varias Ribot, Assumpta (Tut. 4t B i Prof. Català)
Verge Gabaldà, Josep (Prof. Naturals, Biologia i Laboratori)
Vicini Ochoteco, Alessia (Tut. 2n B, Prof. Anglès i Project)
 
Coordinadora 1r i 2n ESO: Montse Aranda
Coordinadora 3r i 4t  ESO: Assumpta Varias

 BATXILLERAT
Amat Marquès, Joan (Prof. Biologia)
Bermejo Gregorio, Jordi (Prof. Llengua i Literatura Catalanes)
Borja Casas, Anna (Prof. Filosofia)
Carbó Casanellas, Marta (Prof. Història de l’Art)
Cardús Romeu, Jordina (Tut. 1r B i Prof. Anglès)
Del Fresno Solé, Inés (Prof. Matemàtiques)
Eroles Ollé, Joan (Prof. Economia i Org. d’Empresa)
Ferrando Ruana, Francesc (Prof. Química)
Font Cardús, Jordi (Prof.  Tecnologia industrial)
Font Olivella, Carmina (Prof. Dibuix tècnic)
Hellín Aguilar, Maria (Prof. Llatí i Llengua i Literatura 
Castellanes)
Julià Casanovas, Núria (Prof. Matemàtiques)
Lucas Laderas, Guillermo (Tut. 1r A i Prof. Biologia, 
Matemàtiques i Ciències del món contemporani)
Llopart Noya, Imma (Tut. 2n B, Prof. Física i Matemàtiques)
Mora Estrada, Adelfa (Prof. Anglès)
Niubò Bonsom, Helena (Tut. 2n C i Prof. Llengua i Literatura 
Castellanes)
Pallarès Riba, Mercè (Tut. 2n A i Prof. Anglès)
Pinedo Painous, Nerea (Prof. Matemàtiques)
Poveda Ruano, Julià (Prof. Literatura Catalana)
Solé Casanovas, Albert (Prof. Ed. física)
Valldeperas Prats, Pol (Prof. Història del Món, Geografia i 
Història)
Varias Ribot, Assumpta  (Prof. Llengua i literatura Catalanes)
Verge Gabaldà, Josep (Prof. Química i Laboratori)
Segarra Torné, Adrià (Prof. Filosofia)
 
Coordinadora Batxillerat: Mercè Pallarès
Coordinadora innovació: Sònia Martinez
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Alumnes matriculats a 2n de BATX 63
53
10

Alumnes aprovats a 2n de BATX
Extraordinaria

Alumnes presentats a les PAAU (Juny)

Alumnes aprobats a les PAAU (Juny)

Alumnes Matriculats a la Universitat

Matriculats a la Universitat en 1¼ opci—

51

51

47

43 (84,31%)

ESTADÍSTICA  2n BATXILLERAT  (Curs 2017 - 2018)

 7,14  8,07  

7,70 9,98
NOTA MITJANA PER 
ACCEDIR A LA UNIVERSITAT 
SENSE TENIR EN COMPTE 
LA FASE ESPECÍFICA

MITJANA  EXPEDIENT DE 
BATXILLERAT: 8,07 
(19 alumnes amb més de 9’0)

NOTA MITJANA PAU 
(Fase General): 7,14  
(3 alumnes amb menció de la 
Generalitat – Nota superior a 9)

NOTA MITJANA PER 
ACCEDIR A LA UNIVERSITAT 
TENINT EN COMPTE LA 
FASE ESPECÍFICA 
9’98 (Nota d’Admissió)
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Per exprés mandat de què disposa la nova llei de protecció de dades, 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 exercitar els vostres drets dirigint-vos a la secretaria del Col·legi en hores hàbils.

Amb la col.laboració de:

www.agoracatering.es

www.hillsabus.com

www.dotorbus.com

http://www.agoracatering.es/
http://hillsabus.com/Webnova/
www.dotorbus.com
http://dotorbus.com/ca/

