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EDITORIAL
Un dels projectes més importants que s’han dut a terme en els últims mesos ha estat el Projecte
Convivència, que tots hem hagut de posar en pràctica, tant si teníem eines i estratègies, com si
no.
Aquesta temporada ens ha fet anar a l’essència del que és necessari i del que no ho és; de què
és important en la vida i de què, potser, no ho és tant.
El món educatiu també s’ha vist trasbalsat, i ha hagut de fer un gir i adaptar-se a la situació real.
Quan estem al Col·legi i treballem per projectes, el que pretenem és també anar a l’essència del
més necessari per posar als alumnes en contacte amb les realitats que els envolten. Aquests
mesos hauran après moltíssim de la vida i de la impossibilitat de controlar-ho i planificar-ho tot.
Hauran après a través de l’experiència i l’experimentació, hauran hagut de fer treball cooperatiu
amb pares, mares, germans, etc. per poder gestionar feines i tasques i això els haurà enriquit
moltíssim.
Al Col·legi seguirem aquesta tasca, oferint-los, a través dels projectes, canals que els ajudin
a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i a
despertar el seu esperit crític.
Volem que l’aprenentatge sigui significatiu, de manera que cultivin les emocions positives,
sàpiguen què és el compromís, estableixin relacions assertives amb les persones, valorin el
que han assolit i connectin amb la gratitud vers ells mateixos i els altres.
Sònia Martínez Tortajada

Missió del Col·legi Sant Josep
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.

Concurs

POEMA IL·LUSTRAT
Bases del concurs:
- Mida: A4
- Pot participar tot l’alumnat.
- Data límit: 24 d’Abril
- El tema del concurs:
#PRIMAVERA DES DE CASA.
-Els guanyadors sortiran
publicats a la revista.

Des de la revista Lligams i a través de les xarxes socials s’ha creat un concurs de poesia i
dibuix adreçat a tots alumnes de l’escola per commemorar l’arribada de la primavera.
La idea del concurs era potenciar la creativitat i la seva expressió artística utilitzant materials
casolans.
Els alumnes havien de plasmar la seva particular visió de la primavera des del confinament.
Donem les gràcies a tot l’alumnat que ha participat i felicitem l’alumna Jana Bernet de 4t de
primària per ser la guanyadora del concurs.

https://www.instagram.com/
p/B_NLyp2Jl2k/
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Bruno Jurado - 4t Primària B

Arnau Melús - P5 A

Abril Gallego - 1r Primària B

Laia Lorenzo - 1r Primària A

Jaume Costa - 4t Primària A

Anna Esparó - 2n Primària B

Maria Gallego - P4 A

Oriol Melús - 2n Primària C
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Carla Edo - 4t Primària A
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Jordi Cantero - 4t Primària B

Ariadna Edo - 6è Primària B
Jana Bernet - 4t Primària A
GUANYADORA
DEL CONCURS

Itahisa Hamed - 3r Primària C

Scarlett Sofía - 5è Primària B

Berta Moreno - 5é Primària C

Biel Ruiz - 6è Primària B

Aina Roglan - 1r Batxillerat A
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A CONFINA
DA
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Lucía Baldrich - 4t Primària C
Ona Martí - 2n Primària A

Albert Carol- 4t Primària A

Àlex Sabaté - 4t Primària C

Pau Martí - P2

Míriam García- 4t Primària C

Jana Martí - P5 B

Jan Pujol - 2n Primària A
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Benvinguda primavera!

CONTE:
MUSSOL AND THE
CORONAVIRUS
Des de l’àrea de Science d’Educació Primària vam adaptar un conte com a
activitat didàctica per 2n, 3r i 4t de primària, que ha creat IRTA. Ells son l’institut
d’investigació de la Generalitat de Catalunya i estan treballant per trobar la vacuna
contra el coronavirus!
A través del conte “Mussol and the coronavirus”, un conte que han adaptat a
moltíssims idiomes, hem pogut treballar, entendre i descobrir el virus que ha
congelat les nostres vides des de la perspectiva del medi natural.
Sabíeu que el coronavirus afecta l’aparell respiratori, ens fa tenir tos i a través de
la tos el virus viatja dins unes gotes minúscules per multiplicar-se i infectar altres
persones que respirin aquestes gotes?
Sabíeu que es diu coronavirus perquè si el mires amb un microscopi té forma de
corona que li permet entrar dins nostre amb més facilitat?

https://www.instagram.com/p/
B-eN47cp2af/

Els alumnes de Cicle Superior
fan cartells i pòsters per donar
la benvinguda a la primavera.
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#animalchallenge
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Students have been submitting pics
about Animal groups”, they talked and
learnt about in their Science lessons
before starting the quarantine.

https://www.instagram.com/
p/B_fDKsUpa9C/
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Els nens i nenes de primer i segon s’han disfressat amb eines digitals per representar personatges de Sant Jordi

SANT JORDI A CASA
Els nens i nenes de cinquè de primaria per celebrar Sant Jordi hem gaudit creant dibuixos i diferents elements
per celebrar la diada!

Els nens i nenes de primer i segon de primària per
celebrar Sant Jordi hem gaudit creant dibuixos i
diferents elements per celebrar la diada!

https://www.instagram.com/p/
B-ZkjiOpq4H/
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Guanyadors de Sant Jordi - Batxillerat
Poesia en Català
Dansa innocent
Sara Centelles
Us sembla que ma ànima visquera fins que tes llargues falanges em
varen tocar, però no és pas així: vet aquí que jo ja n’era, de mort. Vivia
com a cadàver que es desplaça sense consciència per carrers buits,
ballant un cant del que fugen bèsties i homes, que es tapen les orelles
per no sentir:
Quan fantasma en pena erra,
de gàbia en gàbia va canviant:
feina-casa, casa-feina,
vida buida, mort vibrant.
Passa lluna, Sol,
gespa, alba i vespre.
No me’n adono
mes es fa tard.
No puc tornar enrere?
On són els qui ja no estan?
Sembla refugi la presó que em tanca,
Sembla processó diabòlica d’esperits corcats.

Poesia en Castellà
Un 70% del mundo
Noa Gibert

Ceñido ubicado entre montes,
Mas permitirlos yo allí emerger,
Car si llegué careciendo límites,
El mundo susurró le pertenecer.
Excesiva sal cata me ha dado,
Brota espuma concluyendo mi ser,
De polvo terroso fui tapizado,
Mas mis entrañas no se dejan ni ver.

Comitiva d’homes sense ànima
que reten culte al déu Capital.
Ceremònia imperial que no satisfà mai l’hoste
que parasita llur cor malalt.
Obro l’ull dret que tancat va néixer:
esquelets podrits entre la fosquedat,
rius de sang, suor i òrgans
que fan sonar notes dissonants.
Sota el recer d’una obscura lira
aquesta cançó vella canta el mar.
Onades prop el pont m’atreien;
tant
que hi vaig haver d’anar.

Inmensidad la mía testigo es,
De crueldades ejecutándose,
Mas sin querer súplicas descompuse.
Opaco y cristalino a la vez,
Pues lobreguez en mi disolviéndose,
Luego que el fuego de espejo me use.

Tranquils, això no és cap desgràcia:
no és mort si ja ho era abans.

*Fragment

COL.LEGI SANT JOSEP

COL.LEGI SANT JOSEP

Conte en Català

Conte en Anglès

La meva prespectiva d’un món preciós
Nora Castilla

A new begining
Eugeni Pugibet

Vaig romandre quieta al banc, escoltant el lleu remor dels ocellets
que cantaven al meu voltant. Semblava que la immensa felicitat del
dia assolellat els tenia feliços; anaven d’un costat a l’altre , de dreta
a esquerra, ballant en els aires com si haguessin pres un litre de
cafè espumós i no poguessin evitar no parar de moure’s. Tantejantme la jaqueta , vaig obrir la cremallera de la butxaca dreta i vaig
acariciar suaument amb la punta dels dits un saquet amb molles de
pa que el meu pare m’havia preparat. El vaig treure de la butxaca,
i amb la mà vaig agafar tot el que vaig poder del seu interior. Vaig
tancar els ulls. Per un moment, jo no era qui era, era una petita fada
a punt d’escampar al meu voltant els meus pols màgics per a repartir
felicitat per tot el món. Somrient, com qui amaga un secret que sap
que ningú arribarà a desxifrar, els vaig tirar enlaire, tan amunt com
el meu braç m’ho va permetre i , tot i que no sabia gaire bé en quina
direcció els havia llençat, me’ls vaig imaginar arribant a la frontera
del nostre món, traspassant aquella capa blava amb esponges
blanques a la que anomenem cel i viatjant l’univers d’una punta a
l’altra. Als pocs segons vaig saber que no havia estat així la cosa.
Vaig escoltar de sobte com si tots els ocells del parc es dirigissin en
la meva direcció, disposats a menjar tot allò que feia unes mil·lèsimes
de segon havia caigut als meus peus.
Qualsevol altra persona s’hagués espantat, però jo no. Ja feia uns
quants dies que els ocells s’havien acostumat a la meva visita
rutinària al parc, i m’esperaven a prop d’on sabien que m’asseuria.
Feliç d’haver finalitzat la tasca, vaig aixecar-me decidida del banc
i vaig emprendre el camí de tornada a casa. Ajudant-me del meu
bastó, vaig agafar la ruta més llarga, la que recorria tot el parc, ja
que el metge m’havia recomanat caminar més. Sentia l’escalfor del
sol a la meva esquena, una sensació tan agradable com asfixiant, un
sentiment tan encertat amb la meva situació que em va sorprendre.
Vaig deduir que estava passant a prop de la zona recreativa en quant
vaig escoltar en la llunyania nens cridant i rient, aprofitant que avui
era festa i jugant com si no anessin tornar-hi mai més...

*Fragment

And so, friends, yesterday it caught me, the
fiend, the predator, the creature. I knew
I had it coming, but nothing can prepare
you for when it finally happens. Your worst
nightmares will come alive, ghosts of
your past will haunt you, mock you. You
will experience pain like you’ve never
experienced before. But there’s still hope.
I’m writing this to tell you, and I want you
to listen well: its embrace is a blessing few
can truly see. Quench its thirst with your
guilt and feed its hunger with your sin. If
you do so, it, in exchange, will show you
what it all really means. Even now, I can
feel its claws caressing my heart, its voice
whispering the most beautiful cacophony
in my ears, and I have to say that, as I walk
the way that it has laid before me I can feel
my guilt be no more, my mistakes fly off into
the dark night and as I take the final plunge
into the unknown-once-known, as I perform
my act of ultimate faith towards its glorious
and crooked figure and the noose tightens
around my throat, I can say it:
I’m free.

*Fragment
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Conte en Anglès

Conte en Castellà

What I haver always wanted
Bernat Bel

Historia de una vida
Carla Sebastià

I would travel more than a hundred
thousand miles
just to give me again the pleasure of
seeing your eyes
They would shine even in the middle of
the dark
and with them you could transform the
darkness into light.
What I have always wanted it’s to feel
myself alive
and when I see you that’s exactly what I
feel inside
The way you think, the way you talk, the
way you have to move
everything I learn from you it’s making
me to want to improve.

*Fragment

Había un silencio sepulcral en la sala, aunque en el pasillo
exterior y las habitaciones contiguas hubiera un fragor
histérico de sanitarios en movimiento y carritos de equipos
médicos rodando. Un tímido rayo de luz se colaba entre
las juntas de las viejas cortinas lechosas hospitalarias,
que alumbraba tenuemente la sala, dejando entrever las
minúsculas motas de polvo cuyo circunvuelo nos envolvía.
Me miró con esos ojos almendrados color caramelo, tan
profundos y hermosos que eran otro universo, sus manos
ásperas, cubiertas de surcos, arropaban las mías con vigor.
Lentamente, un séquito de lágrimas empezaron a obstruir mi
visón volviendo la imagen confusa, una de ellas se opuso a la
resistencia de mi voluntad, e insurrecta, se derramó con brío
a lo largo de mi pómulo derecho hasta quedar detenida por el
tejido repelente de fluidos de mi mascarilla médica, que tantas
cicatrices rojizas había dejado marcadas en mi tez, y que
siempre aludirían a estos tiempos oscuros.
Su rostro amable y dulce esbozó una sonrisa pesarosa que
deformó sutilmente las arrugas causadas por el tiempo y la
vejez en pliegues de piel, intuyendo su próximo encuentro
con la Parca encapuchada, aun siendo consciente del final de
sus días, no había miedo ni aprensión, ni siquiera una pizca
de curiosidad u obstinación, más bien irradiaba beneplácito y
bienvenida a una vieja conocida.
Quizás así eran los finales, las moralejas de los cuentos
infantiles, la terminación de las historias y la expiración del
tiempo vital, una parte de mi alma se oponía rotundamente a
dicho acatamiento, frustrada por la inconsolable impotencia
y la angustia penetrante, aun así, nuca habría intransigencia
suficiente para retener el final inevitable que la muerte le
aguardaba, pero sí para discernir la legítima farsa y burla
de la vida al obsequiarnos con nuestra existencia para luego
arrebatárnosla a pesar de la presencia de una disensión entre
las partes implicadas.
.

*Fragment
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Educació
Infantil

Els noms creatius

Tortuguetes amb
diferents materials

Formes
Cares creatives

Activitats
Sant Jordi

Som Pirates

El color dels petons
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CONTE CONTAT
Apadrinament lector
https://www.instagram.com/
tv/B_UC6Avp3xm/?utm_
source=ig_web_copy_link
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Projecte d’apadrinament lector per Sant Jordi:
Les mestres de 1r i 5è proposen als alumnes
llegir un conte per als seus padrins i fillols, així
com fer un dibuix de Sant Jordi.
Com a regal, les mestres es van gravar llegintlos un conte acompanyat d’il·lustracions.

https://www.instagram.com/p/
B--G65ypnH4/?utm_source=ig_
web_copy_link
Projecte de Pasqua
Els alumnes de 5è i 6è han realitzat diferents activitats
relacionades amb la pasqua.
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SCIENCE
Leaves Experiments
https://www.instagram.com/tv/B_
NmIxOJ_2O/?utm_source=ig_web_
copy_link

SCIENCE
Animals vertebrats
https://www.instagram.com/tv/B_
NmIxOJ_2O/?utm_source=ig_web_
copy_link

Projecte d’animals vertebrats:
van haver de fer-se una fotografia amb un
animal 3D i fer un treball sobre aquest
animal.

SCIENCE
Volcanoes

https://www.instagram.com/tv/B_
NmIxOJ_2O/?utm_source=ig_web_
copy_link
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HISTÒRIA DE L’ART
Autorretrat

Els alumnes de 4t d’ESO han realitzat un atutoretrat
dins de l’assignatura d’Història de l’art.

NOM: Autofoto al mirall: “ON-OFF”
AUTORA: Oriana Sandoval
EXPLICACIÓ DE L’OBRA:
En aquest retrat em represento a mi mateixa. En un principi
em vaig basar en una fotografia que vaig fer-me i després he
afegit el detall de la bafarada del pensament amb un cervell
a l’interior. En aquest cervell hi ha un interruptor per apagar i
encendre. Normalment, l’ “OFF” estaria en vermell i l’ “ON” en
verd. El fet d’invertir els colors és perquè de vegades, poder
tenir l’elecció de desconnectar la ment de forma quasi total
seria la millor opció, malgrat que això és impossible. Per això
he volgut reflectir aquest desig en el retrat. Que la funda del
mòbil estigui pintada no és per cap motiu, simplement volia
destacar algun element. No hi ha cap fons al dibuix perquè
el que vol simbolitzar és la idea de l’intimisme, l’exaltació del
“JO”, dels sentiments.
En el rostre apareix un mig somriure, típic quan ens volem
auto retratar. Per algun motiu volem representar la nostra
millor versió, encara que no sigui del tot certa, o al menys en
aquest precís moment. Per això, segons la meva perspectiva
(i suposo que no s’entendrà només observant l’obra), hi ha
una contraposició entre l’aparent realitat de tranquil·litat i
conformitat amb la voluntat de voler aturar un reguitzell de
pensaments negatius.

TÍTOL: “Lluita de classes”.
AUTORA: Marta Frias i Pérez

ANGLÈS
Scaperoom

Els alumnes de 5è i 6è de primària han
realitzat un scaperoom de Harry Potter.
Quan han acabat s’havien de fer aquestes
divertides fotografies.

https://www.instagram.com/
tv/CAUcasEiV_w/

RESSENYA DE L’OBRA:
L’autoretrat s’ha vist finalment afectat pel meu anhel simbolista
que acabo desenvolupant constantment en moments feixucs
o reflexius, per tant, entenc que sense el respectiu suport
informatiu una interpretació no podria ser l’òptima, ja que
preval la subjectivitat. Dit això, adjunto l’explicació del meu
intent de creació artística. M’he inspirat en una mescladissa
de peces vigents en el món de l’art, ho he combinat amb les
meves cavil·lacions socials i, òbviament, hi he situat el meu
retrat. El fons, com es pot apreciar, es tracta d’un passeig de
París agafat d’una publicació de l’artista urbà Banksy, en la
que hi constava el petit graffiti de dues rates humanitzades
vestides de manera elegant, on es troba la meva figura.
Alhora, lligo (de forma connotativa) la ciutat a la riquesa, a
un poder adquisitiu econòmic alt i m’ha semblat, per aquest
motiu, adient per a utilitzar-la.
El gos et podria resultar familiar, ja que és el del retrat de
la Duquessa de Alba, realitzat pel pintor Francisco de Goya
Efectivament, he aprofitat la condició d’aristòcrata de la
primera esmentada, de la mateixa manera que la seva obtenció
de poder socioeconòmic per uns títols, i he volgut representar
la classe més privilegiada. Així doncs, la meva finalitat era
associar el gest com a una condemna, com un desprestigi cap
a la classe baixa de la mà dels de dalt, tant en l’àmbit artístic
com en el col·lectiu social.
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CULTURA AUDIOVISUAL
Portada New Yorker

Els alumnes de Cultura Audivisual de 1r de Batxillerat
han realitzat les seves propies portades del diari “The
New Yorker” enfocant-les en la situació actual.
https://www.instagram.com/p/
B_90NWFp7f7/

Educació Visual i Plàstica
Els alumnes de 1r ESO dins de l’assignatura d’Educació visual i plàstica han estudiat el punt de fuga i han fet un
paisatge amb aquesta teoria.

Sònia Pèrez
Nora Castilla

Aitor Estauste

Aina Roglan

Marc Marquez

Pol Olivella
Sergi Moliner

Julia Grases

Raul de la Cruz

Álvaro Méndez

Gerard Sayavera

Violeta González

Lucia Sendra

Gala Burgos

Carla Rifé
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Els colors freds i càlids

Jordi Miguel

Pol Olivella

Alex Roca

Els alumnes de 1r ESO dins de l’assignatura d’Educació
visual i plàstica han estudiat els colors freds i càlids i ho han
representat en aquestes pintures.

Els alumnes de 1r ESO dins de
l’assignatura d’Educació visual i
plàstica han estudiat el Pop Art i
han fet la seva propia adaptació.

Sònia Pèrez

Lynette Arroyo

Elsa Iglesias

Alonso Morales

Eric Serrat
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Sónia Pérez
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Mariona Carreño

Socials

Jordi Miguel

Carla Rifé

Tania Onorato

Pol Martí

Biel Rodríguez

Project
Even if we are confined, ESO 1 students are still working on
their projects from home. This third term is about MAGIC
and they have been preparing cover books and worked on
magicians, wizards and learnt about oracles in the past.
We would have liked to enjoy all together the magic fair
but we are sure that they had fun working and learning
through research about this fascinating and engaging topic.
and learning through research about this fascinating and
engaging topic.

Pol Olivella

Els alumnes de 1r ESO dins de l’assignatura de
Socials han realitzat uns panells informatius sobre
la ciutat grega d’Empòrion.
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Informàtica

#StayArtHomePejac

Des de l’assignatura d’Informàtica, els alumnes de 4t d’ESO han creat una web amb la temàtica que han escollit.
Des de blocs personals fins a botigues de fantàstics cotxes, des d’escoles d’idiomes fins a botigues de venda de
roba, o la promoció d’un futur parc d’atraccions. Aprofitant la plataforma Wix, han personalitzat la seva pàgina web.

David Gràcia

Alex Haeffner

Alguns alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de
Batxillerat s’han unit a aquest repte.
El concepte era simple: només havien de mirar a
l'exterior i després dibuixar una figura que pugui
interactuar amb el que veien.

Guillem Julia

Berta Rebanales

Carla Díez

Violeta González

Aina Roglan

Agustí López

Gerard Monserrat
Noemí Vila

Alexia Ferret
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#Artathomechallenge
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Alguns alumnes de Batxillerat i l’ESO s’han unit a aquest repte,
El concepte és simple: només havien de mirar a l'exterior i després
dibuixar una figura que pugui interactuar amb el que veien.

Sònia Pérez
Gerard Monserrat
Alex Haeffner

Violeta González
Àlex Vidiella
Maria Rosinés

Laia Vidal

Nora Castilla

Guillem Julià
Dúnia Argibay
Aina Roglan

Alèxia Ferret
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Nova assignatura a 3r d’ESO:
Community Service
Els alumnes de 3r d’ESO aquest curs han recuperat un espai municipal per plantar-hi l’hort de l’escola. Encara
que el confinament ha fet molt difícil acabar el projecte de manera presencial, els col·laboradors Xavi Xortó, Jordi
Mestre i Jaume Palomas han cuidat l’hort tot aquest temps (ja podeu veure els enciams que vau plantar que estan
a punt per a fer-nos una amanida!).
Els alumnes s’han dividit per comissions: distribució de l’hort, construcció d’un punt de trobada, preparació d’un
hivernacle, estudi de les malalties, investigació sobre insecticides naturals, construcció d’un hotel d’insectes,
elaboració d’una estació meteorològica i disseny d’un tancament. D’aquesta manera hi ha uns encarregats
d’informar-se, dissenyar i dirigir els elements de l’hort, però durant l’avaluació tots els alumnes tenen l’oportunitat
de col·laborar en vàries comissions.
D’altra banda, en aquesta segona avaluació també vam dissenyar una pintura mural per al pati de l’escola. El
disseny guanyador del concurs va ser el del grup format per l’Anna Blanco, l’Ot Carreras i la Paula Cuenca, amb
un clar missatge a favor del medi ambient i la reducció de residus; d’aquesta manera es consolidava la campanya
realitzada al llarg de la primera avaluació i que ha aconseguit reduir considerablement el volum de paper d’alumini
llançat a les hores d’esbarjo.
Tots aquests projectes col·laboratius s’han realitzat utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, fet que ha permès
millorar la fluïdesa en aquest idioma. Enhorabona a tots per la feina feta!

COL·LABORADORS:

www.agoracatering.es

www.hillsabus.com

www.dotorbus.com

Redacció:
Maria Hellín, Joan Jansana i Nerea Pinedo
Disseny i Maquetació:
Marta Cuscó

Per exprés mandat del que disposa la Llei de Protecció de Dades, posem en el vostre coneixement que les
dades que consten en aquest butlletí informatiu Lligams procedeixen del Col·legi Sant Josep. Recordant-vos
que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, revocació, portabilitat, limitació del
tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat dirigint-se al
Delegat de Protecció de Dades a la adreça fcps.proteccio.dades@stjosep.com

