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EDITORIAL
Efímera poesia?
Potser la manera millor de recordar algú no és per allò que digué, ni per tot el que 
feu, sinó pel que deixà escrit.

Aquest és un dels propòsits de la Cultura i, especialment, de la Literatura; ço és, 
transcendir en els lectors/es de present i futur, fent reflexionar els desvagats i 
entretenint els aventurers i els curiosos.

El poeta francès Charles Baudelaire (Parés, 1821-1867), maleït i censurat en vida, i 
respectat i admirat post mortem, fou llegit i imitat per la plèiade de poetes catalans 
modernistes i noucentistes.

El seu llibre de poemes LES FLORS DEL MAL (1857) ha estat traduït enguany pel 
professor i poeta Pere Rovira conservant el metre, el ritme i la rima dels versos 
originals.

 “ I m’emborratxaré de nard, d’encens, de mirra,
de genuflexions, de vianda i vins,
per saber si és que puc dins d’un cor que m’admira
usurpar entre rialles homenatges divins”
       [p.89]

La llengua fa l’ésser humà i el condemna a relacionar-se amb d’altri; i no per això la 
vida és avorrida, sinó el fruit de passions diverses.

Així, doncs, com la veu insubornable de J. Manuel Caballero Bonald (Jerez, 1926 – 
Madrid, 2021) escriptor espanyol d’acurat llenguatge, militant de la llibertat de la 
generació dels 50, que va fer de la poesia la seva forma de dissidència del món. Fou 
qui, amb un esperit insurrecte i intrèpid, afirmava que la Poesia era:

”.. una arma contra els desnonats de la raó ”
”.. el consol davant els trastorns i desànims que ens pugui oferir la vida”

i que aplicava la màxima:

”L’escriptor ha de ser un vigilant del poder”
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D’altra banda, el poeta i arquitecte català Joan Margarit (Sanaüja, 1938- St. Just  
Desvern, 2021) que va començar fent versos en castellà, determinà en l’obra: UN 
VELL MALENTÈS (1981) de fer el canvi al català com a llengua poètica fins a la seva 
mort.

Sempre prevaldrà la llengua de l’ànima i del cor!

” Convisc amb la tristesa i la felicitat, veïnes implacables. Ja s’acosta la meva veritat, 
duríssima i senzilla.
Com els trens que a la infància, jugant a les andanes, em passaven a frec”
“Identitat”, dins DES D’ON TORNAR A ESTIMAR.

Si voleu més paraules i versos us recomano el web oficial de l’autor on podreu llegir-
los i/o escoltar-los recitats pel mateix autor.

No soc qui creu que els adolescents no llegeixen i que han perdut la curiositat i el gust 
per la lectura, sinó que les anomenades xarxes socials els encaterinen i els atrauen 
més que no pas les formes més clàssiques dels llibres.

Penso, si més no, que molts/es n’hi ha que combinen les plataformes digitals amb les 
lectures en paper.

Opino que si se’ls educa, aconsella i orienta amb criteri, “consumiran” el producte 
literari i poètic tant si és en una “tauleta”, com si és en la forma tradicional i flairosa 
del paper d’un llibre de poemes.

En tot cas, el futur el construiran ells.

Julià Poveda
(Prof. de literatura catalana)
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La darrera setmana del trimestre els alumnes de tot el col·legi van portar a terme un projecte 
interdisciplinari. El tema escollit va ser el proposat per l´ONU pel 2021: “Any internacional 
del consum de la Fruita i la Verdura”. S'entén que el consum de fruites i verdures té grans  
beneficis per a la nostra dieta, però també per al planeta ja que una alimentació basada en els 
vegetals és menys contaminant. A més a més també s´ha volgut posar de manifest el tema 
del consum de productes de proximitat i temporada per tal de minimitzar la contaminació, els 
costos del transport, de refrigeració... 

Hem realitzat un únic projecte entre 5è i 6è de primària. Per grups de mestres vam proposar 
diverses activitats que vam posar en comú per crear una sola proposta. Cada grup classe es va 
dividir en grups de 3 alumnes que van treballar plegats tot el projecte. Les principals activitats 
van ser:
 
• Realització d´un gran esquema de les fruites i les verdures amb la fotografia, la seva   
   temporada... amb els noms en català, castellà i anglès.
• Investigar 4 fruites i/o verdures i preparar una exposició oral.
• Realització de diverses activitats de matemàtiques (sobretot problemes) a partir de les fruites                
i verdures (decimals, proporcionalitat) i manipulació amb taronges i cigrons (pes, capacitat)
• Creació d´un envàs per cigrons.
• Realització de l´auca de les fruites i verdures (tots junts)
• Confecció d´un menú saludable i d´una recepta (castellà)
•  Creació d´un cartell i d´un vídeo per conscienciar del consum de les fruites i verdures (anglès)
• Creació d´un petit hort urbà.
• Debat de reflexió del qual hem après molt.

Els PROJECTES 
3

A 5è i 6è de primària 
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Els alumnes de 1r a 4t de primària han realitzat un sol projecte per tots aquests cursos. Per 
grups de mestres vam proposar diverses activitats que posarem en comú per crear una sola 
proposta. Cada grup classe es va dividir en grups de 3 alumnes que van treballar plegats tot el 
projecte. Les principals activitats van ser:
 
 • Calendari de fruites i verdures: segons la temporada.
 • Crear una cara divertida amb retalls de fruites i verdures.
 • Sortida a l'aire lliure a fer gimcana relacionada amb el tema.
 • Masterchef creant plats saludables.

Els PROJECTES 
de 1r a 4t de primària 
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Dins de l'assignatura de Socials de 1r ESO hem treballat la civilització grega i per aquest motiu 
hem dut a terme un projecte sobre Grècia amb unes maquetes que l'acompanyaven.

Els PROJECTES 
de 1r ESO

Illa de Zante Atenea i el PartenóLa Guerra de TroyaL'arquitectura grega
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Dins l'assignatura de Castellà de 2n d'ESO han fet un projecte molt singular. Han hagut de 
realitzar un anunci publicitari per promocionar un producte. Tenien tres possibilitats; un 
doblatge d'un fragment d'una pel·lícula o d'un altre vídeo, el rodatge i gravació d'un anunci 
publicitari amb els alumnes com a protagonistes o un doblatge d'un anunci en pla humorístic.

Els PROJECTES 
de 2n ESO
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Durant el 3r trimestre, a l’assignatura de Tecnologia tractem sobre les ciutats intel·ligents 
i les possibilitats que ofereix la tecnologia digital per millorar diferents aspectes de la vida 
quotidiana. L’alumnat aprèn a programar una placa Arduino (versió BQ) amb el programa 
Bitbloq, i acaben 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 premisses de les ciutats intel·ligents 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.

En el nostre cas, l’alumnat ha de dissenyar un sistema que doni seguretat a les persones que 
vulguin travessar una cruïlla. Però al mateix temps ha 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.

Els PROJECTES 
de 3r ESO
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Dins l'assignatura de Project els alumnes s'han endinsat en el món de l'arquitectura, del 
disseny i de la fotografia amb la finalitat de remodelar un espai verd existent de Sant Sadurní 
per fer-lo mediambientalment sostenible i útil per a la població. 
Per aquest projecte a part de la part teòrica, han hagut de realitzar una maqueta per representar 
aquesta remodelació.

10

Els PROJECTES 
de 3r ESO
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Els alumnes de 4t d'ESO van participar a The Scientific Fair a l'assignatura d'anglès que es 
duria a terme a l'escola. Se'ls va explicar alguns dels problemes que podem patir d'aquí uns 
quants anys i se'ls va fer preparar un projecte científic per resoldre un d'aquests 3 problemes: 

1- L'extinció de les energies no renovables.
2- La gran quantitat de brossa còsmica.
3- La poca consciència de reciclatge entre els joves i els més grans.

Una vegada ells van tenir decidit què volien fer, tenien 3 tasques: 
- Crear un prototip d'allò que volien fer, ja fos en una maqueta, una impressió 3D, una web...
- Crear un tríptic on s'expliqués i es publicités allò que havien dissenyat. 
- Crear un pòster publicitari del seu invent. 

Els alumnes tenien un parell de setmanes a classe per fer-ho i aleshores se'ls va convocar 
a The Scientific Fair on, de dues classes en dues classes, els alumnes exposaven els seus 
invents i escollien quin era el més factible de dur a terme. 
En general, és un projecte que agrada molt als alumnes i els implica des del minut 0 tot i ser 
en anglès i s'ho prenen molt seriosament.

Els PROJECTES 
de 4t ESO
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Dins de l’assignatura de Llengua i literatura castellana, l’alumnat de 4t d’ESO va realitzar la 
gravació  d’un vídeo tutorial. D’aquesta forma els alumnes havien de posar en pràctica tot el que 
havien treballat a classe sobre els textos instructius. Aquests textos tenen com a finalitat donar 
les pautes precises per a què puguem aprendre a fer una cosa seguint, de manera ordenada 
i concisa, tots els passos necessaris. Predominaran els connectors d’ordre, l’esquematisme, 
l’ús del verb en imperatiu i els adverbis o locucions de manera. 

12

Els PROJECTES 
de 4t ESO
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Els alumnes de P2, P3, P4 i P5 el dia 
de Sant Jordi van anar a veure les 

parades de llibres i roses.
A la tarda van fer la representació 

de la llegenda de Sant Jordi 
representada per mestres 

d'Educació Infantil.
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Per Sant Jordi, a primer i segon de 
primària, van fer un treball manual 
de papiroflèxia que era un punt de 

llibre en forma de drac i a la tarda un 
joc de proves.
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Els alumnes de 3r i 4t de primària van 
anar a la Sala d’Actes per escoltar els 
contes dels companys i companyes de 

l’acte literari.

A les 12h ens esperaven al pati els nens 
i nenes de sisè on un llibre i un punt de 

llibre ens van donar.

A la tarda van anar a la plaça del Gat 
Cendrer a jugar a l’aire lliure.

Els guanyadors de l'acte literari van ser:

3r A: Ona Bofill - Inés Molina
3r B: David Soto - Ona De la Cruz
3r C: Max Suriol - Roger Torres
3r D: Judit Hernández – Gorka Arzamendi

4t A: Ivet Gil - Gerard Tort
4t B: Aleix Oliveras - Tania Martín
4t C: Abril Fernandez - Riki Bear
4t D: Ikram Tachaoute - Biel Pujadas 

Els nens i les nenes de cicle mitjà 
de bon matí vam anar a la plaça 
de l’Ajuntament i als voltants de 
l’escola a veure les parades de 

llibres i roses.

5è
 i 

6è
 p
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ària - Sant Jordi
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6è
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ària - Sant JordiEls guanyadors de l'acte literari van ser:

5è A: Per què no salvem el planeta? • Jaume Costa
          Aventures al mar • Joana Varias
5è B: Ningú sol! • Jana Bernet
          Sense sentit • Albert Carol
5è C: El portal de les llibreries Núria Traver
          Una aventura espacial• Andreu Camats 
5è D: Un fantàstic món • Nahia Gamazo 
          Els nens espia • Bruno Jurado

6è A: La bellesa interior • Júlia Haeffner
          Un somni profund • Maria Ranson
6è B: La vida real en un somni • MartinaFelip
           La gran troballa • Marc Castán 
6è C: Mary brown, l’arqueòlog • Paula Jiménez
           En peter i la màgia interior • Jana Rodríguez 
6è D: Desaparegut • Anna Carbó
           Sóc jo!! • Neus Moreno
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Sant Jordi 2021 • 1r ESO

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS

GUANYADORS_ Tot per una mentida de l’ARIADNA EDO •  
Llibres ben estranys any rere any de SARA ÁLVAREZ • Lliris d’ALÍCIA RODRÍGUEZ.

FINALISTES_ Contradicció CLARA FABREGAT • 
Serà aquesta l´última parada del nostre tren de ISAURA SÁNCHEZ

L’accident d’abans de mitjanit de l’AINA CATLLÀ • V&V d’AINA PÉREZ
ACCÈSSITS_

Ball de promoció de MIQUEL ELIZALDE • Temps al temps ANDREA MARTÍN • 
Buscant una nova vida VINYET BARGALLÓ • La lectura és màgia de RAFEL VALLS •  

Quan no tot és el que sembla de ELOI TRAVER • Companya d’eternitat d’ABRIL MARTÍNEZ • 
Una última carta o un últim viatge de LUCÍA CRESPO

GUANYADOR: ¿Emociones? d’ELENA PLA • Mi peor enemiga d’ALMA BERNAUS •
 La nueva y la última d’ABRIL MARTÍNEZ

FINALISTES_ Mi pasión de MARIA GARCIA • 10 años d’ISAURA SÁNCHEZ • 
Un San Jorge atemporal de JAN BALENYÀ

ACCÈSSITS:
L de loco de ALEXANDRA GAGO • Qué hubiera pasado de BIEL GRACIA • 15 días de FOIX OLIVÉ •  

Esperanza de vida d’ALEXANDRA MATEA

GUANYADORS: Star de MARTA SORIA • 21st March 2021 VINYET BARGALLÓ •  
Build your own path d’AINA PÉREZ

FINALISTES: The four status de MIQUEL ELIZALDE • Stolen smiles de QUERALT VERNET • 
Family problems de ALICIA RODRÍGUEZ 

ACCÈSSITS:
A lesson for the Princess de PAULA RODRÍGUEZ • The future is the past de BIEL GRACIA •  

Cancer de LIA ELIZALDE • My past haunts me d’AINA CATLLÀ
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Sant Jordi 2021 • 2n ESO

GUANYADORS_ Un àngel nocturn de la TÀNIA ONORATO • Només tu de MARIA MARTÍNEZ • Un Sant 
Jordi diferent de la MARTINA NAVARRO • Vull canviar la trama de la historia de MARIA PONCELAS

FINALISTES_ La biblioteca de l’ONA MEDINA • Fugir de Denver de l’ÀLEX VIDAL • 
Tu, el més bonic desastre de la CARLA RIFÉ • Felicitat de FERRAN MIRALLES

Accèssits_ La màquina del bosc de JORDI MIGUEL • La platja de SÒNIA PÉREZ • 
Penso en mi de la BLANCA ALERTORN • Diumenge de JOAN MILLET • Downhill de SEBASTIÀ PANTOJO • 

Jordi i el seu somni de POL MARTÍ • La nit màgica de SERGI GIL • 230321 de l’ALBA MARTÍ.

GUANYADORS_ Las abejas de ELSA GÜÉMEZ • Los sueños le controlan d’ÀLEX VIDAL • 
A quien correponda de SANTI SORIA • Limerencia de SARAH ESCOBAR.

FINALISTES_Diario de cuarantena d’ONA MEDINA • Un reencuentro d’ANNA ESTEVE •
2100 de POL GIBERT • La odisea medieval de MARC GÓMEZ

Accèsits_ Asesinato en el colegio de GISELA DE LA CRUZ • Querer d’ABRIL MATAS • 
La familia desconfiada de BIEL CHAVARRI • Los doce grandes del Olimpo de MARIA PONCELAS • 

Ying Yang de FERRAN MIRALLES

GUANYADORS_ Walking in the Moon de SONIA PÉREZ • The feeling of the night de ALONSO MORALES • 
Josh’s learning de BIEL RODRÍGUEZ • Out of time de MARC GÓMEZ

FINALISTES_Runaway de TÀNIA ONORATO • The wolves liar d’ÀLEZ VIDAL • 
Worlds continents de JOAN MILLET • An excursion to the Windsor castle and the search of de catalan 

knight del POL OLIVELLLA • A lonely adventure de LLUC SOLÀ.

ACCÈSITS_Love you, mum d’ONA MEDINA • Magic Rose de JUDITH JIMÉNEZ • 
Love between countries de l’ADAIA ZURDO.

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS
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Sant Jordi 2021 • 3r ESO

3r PREMI: Vida: MARTINA VILOMARA 
2n PREMI: Amb la boca tapada: ELSA BOSCH

1r PREMI: Por a volar: MIQUEL ESCALA

Accèssits: 
Valentia: NÚRIA MORGADAS 

Dansant entre vestits blaus, fulles de tardor i vels negres: PAULA GARCIA

3r PREMI: La tierra prometida: MARIA GARRIDO
2n PREMI: Brillante sonrisa eterna: ERIKA DOTOR
1r PREMI: Maneras de vivir: RAQUEL HERNÁNDEZ

Accèssits:
Aquella noche: SARA CALVO . Atrapada: MARTINA VILOMARA

A través de una pantalla: ELSA BOSCH

3r PREMI: The truth ELENA TOTOSAUS
2n PREMI: Happiness MARTINA VILOMARA

1r PREMI: Feminism, what an incredible word IRIS BOER

Accèssits:
A new virus JÚLIA ARTESERO .  Alone in this big world TÀNIA CORTÉS
Where the path between heaven and earth intsersect PAULA GARCÍA

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS
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Sant Jordi 2021 • 4t ESO

3r PREMI: L’arbre de FOIX BARGALLÓ
2n PREMI: Única de ANNA ROSICH

1r PREMI: Creuada d’amor de MAURI RUBIANO

Accèssits: 
Confús QUERALT DOMINGO • L’Hospital ROSER GUSTEMS

Gràcies SANDRA GÓMEZ •  Els reflexes del mirall BIEL BERTRAN
Dansant entre vestits blaus, fulles de tardor i vels negres: PAULA GARCIA

3r PREMI: Carta a una madre QUERALT  DOMINGO
2n PREMI: Nostradamus JUANJO  CÁDIZ

1r PREMI: Qurtuba MAURI RUBIANO

Accèssits:
Carta de guerra: ROSER GUSTEMS

3r PREMI: Blood de FOIX BARGALLÓ
2n PREMI: I Love you in binary de ANNA ROSICH
1r PREMI: The person I am today ÁLEX MARTÍN

Accèssits:
Languages SERGIO ÁLVAREZ

A conversation in the psychriatic hospital ROSER GUSTEMS
Different to the rest (Seis años y seis meses) PAULA RUIZ

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS
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Sant Jordi 2021 • 1r i 2n BATXILLERAT

POESIA
1r PREMI: Octava Reial de NIL MIRET

2n PREMI: Condemna d'Ànima de NOA GIBERT
Accèssits: 

Per si encara no ho saps de
l'ADRIANA CARRASCO

POESIA
1r PREMI: Alas de SOFÍA GARCIA

2n PREMI: De camino a la sensibilidad de 
NOA GIBERT

Accèssits:  Letras de ÀLEX GARCIA 
Más quisiera yo de ARIADNA CARRASCO

POESIA
1r PREMI: Ephemeral de NOA GIBERT

2n PREMI: I have an Angel de JUAN-FRAN JIMENÉZ
Accèssits:  Escape de MARIA GIRÓ

Drawing in your Love d'ALOMA CUADRADO

NARRATIVA
1r PREMI: Interdimensional de CARLOTA BOSCH

2n PREMI: Adult contemporani de ORIANA 
SANDOVAL

Accèssits:  Les meves memòries de MARIA TORNÉ 
En pagés Pep de TXELL SANTJUAN

7 de març de SOFIA GARCIA
juny, juliol i agost de BERTA BADENAS

NARRATIVA
1r PREMI: La verdad de mi mentira de NORA 

CASTILLA 
2n PREMI: Historia de una vida de CARLA SABASTIA

Accèssits: Tiempo de JUAN-FRAN JIMÉNEZ
Crimenes de tercera generación de ROMEU ESTEVE 

Un juego de cuatro de BERTA BADENAS

NARRATIVA
1r PREMI:  Love by Letter de NORA CASTILLA

2n PREMI: April 23rd de CARLA VENTOSA
Accèssits:  Kaleidoscope de CARLA SEBASTIÀ 

The Station of Passive Beings de ORIANA 
SANDOVAL • Tearing Apart de SOFÍA GARCIA

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS
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Sant Jordi 2021 • 1r i 2n BATXILLERAT

22

Els passats 23 i 24 de març l’alumnat de 3r i 4t d’ESO varen fer una 
sortida al Miravinya La Bardera. Situat al costat de l’històric mas de 
la Bardera (S. XIV) és un dels més antics de Subirats, el qual s’aixeca 
al davant d’una de les vistes més extenses del Penedès, d’on es pot 
contemplar una gran extensió agrícola dominada per la vinya, la qual ha 
marcat la història del municipi de Subirats.

Els passats 20 d'Abril l’alumnat que cursa l'assignatura de 
Fonaments de les Arts de 2n de Batxillerat van fer una visita 
al Macba, el Pavelló Alemany de Mies Van der Rohe i el MNAC.

SORTIDES CULTURALS
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Aina Roglan - Cuina d'arrels
Treballs de recerca - Batxillerat

Cuina d’Arrels neix amb la finalitat d’entendre i conèixer els orígens de la gastronomia catalana, els 
elements característics, l’evolució que aquesta ha sofert al llarg dels anys i el perquè de les seves 
elaboracions.

Així doncs, es tracta d’un projecte d’investigació per a descobrir com era l’alimentació i receptes de les 
gents que ens han precedit i com això ha influït en la gastronomia actual. A més a més, creia essencial 
combinar la part de recerca històrica amb la comarca que m’ha vist créixer, l’Alt Penedès. Aquesta terra 
de tradició vitivinícola i coneguda per l’alta qualitat dels seus caves i vins, disposa d’una gran quantitat 
de productes i receptes pròpies, en molts casos desconegudes que he intentat plasmar mitjançant l’ajut 
d’un petit receptari.

Com a punt de partida trobem el segle VI abans de Crist. Avancem en el temps i després de parlar del fort 
impacte que tingué el comerç dels fenicis i les civilitzacions grega i romana, arribem a l’edat mitjana. Al-
Àndalus, la colonització d’Amèrica, el llibre del Sent Soví o el Renaixement són alguns dels tòpics inclosos. 
Aquesta travessia de més de dos mil anys continua a l’edat Moderna, amb la influència francesa, i 
finalment, l’Edat Contemporània amb el naixement de la cuina tradicional moderna i totes les tècniques 
d’avantguarda sorgides en els últims anys. 

El segon gran apartat d’aquest treball, així com la seva part pràctica, parla sobre la comarca de l’Alt 
Penedès. S’hi troba una petita descripció del territori en l’àmbit geogràfic i històric i un recull de receptes 
que han estat íntegrament cuinades, fotografiades i editades específicament per a la confecció d’aquest 
llibre.
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El meu projecte és titula, Ferreti. L’objectiu principal d’aquest, és la creació d’una marca de bolsos.
Aquesta idea em va sorgir gràcies al meu interès per la moda, primerament volia fer una marca de roba, 
després se’m va ocórrer fer una marca de cinturons, però finalment em vaig acabar decidint per dur a 
terme la creació d’una marca de bolsos.

Vaig iniciar una recerca de les diferents marques que hi ha al mercat i vaig veure que no hi havia una 
marca que fos per tota la població, és a dir, que el bolso el pogués portar d’una senyora gran a una noia 
jove, llavors em vaig interessar per crear un model que pogués ser utilitzat per tota la població i vaig 
optar per un simple canvi de nansa i així donar-li un estil diferent, ja sigui més clàssic o més juvenil. Al 
pensar amb aquest canvi de nansa també vaig pensar que podria servir per canviar d’època, és a dir, en el 
moment que s’inicia l’època d’hivern optar per un canvi i reutilitzar el bolso que va ser utilitza’t a l’estiu.

Alexia Ferret - Bolsos Ferreti
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Mar Izquierdo
L’inici d’una nova resistència bacteriana i la 
fagoteràpia com a alternativa als antibiòtics.

L’arribada dels antibiòtics ens va canviar la vida però 
degut al seu mal ús, aquests cada vegada són menys 
efectius. 

En aquesta investigació es planteja la fagoteràpia com a 
possible alternativa a aquests fàrmacs així com també 
es vol arribar a demostrar com els bacteris cada vegada 
són més resistents als antibiòtics.

S’ha fet un antibiograma amb 6 soques d’Escherichia coli 
i una de Pseudomonas putida. Després s’ha realitzat una 
prova per veure com reaccionaven aquestes mateixes 
soques d’Escherichia coli a la fagoteràpia, amb dues 
mostres de bacteriòfags: primer un aïllament de fags en 
una mostra d’aigua i després una obtenció de fags d’un 
cultiu pur.

Els resultats d’ambdues proves verifiquen la hipòtesis 
formulada, per una part es veu com els bacteris són molt 
resistents a la majoria dels antibiòtics utilitzats, i per 
altra banda que aquets han reaccionat favorablement a 
aquesta possible alternativa.
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Joan Sole

Aquest projecte centra els seus esforços en realitzar una aplicació capaç de mesurar els angles, les 
acceleracions i la velocitat produïdes per una bicicleta de trial, per així poder analitzar-les i comprendre 
que pots fer com a pilot per millorar en aquest esport.

Per poder aconseguir l’objectiu d’analitzar correctament els moviments, l’aplicació mòbil grava en vídeo 
al pilot fent el recorregut desitjat, i simultàniament recull les dades que rep mitjançant Bluetooth d’una 
placa electrònica que disposa d’una unitat de mesura inercial, incorporada a la bicicleta. Un cop finalitzada 
l’adquisició de dades, l’aplicació mòbil mostra les gràfiques a la pantalla sincronitzades amb el vídeo. 
D’aquesta manera l’usuari pot analitzar cada mostra en relació a l’instant del vídeo al qual pertany.

Per analitzar amb major profunditat cada moviment del pilot, també és possible importar les dades 
recollides per l’aplicació a un arxiu Excel. D’aquesta manera, es pot realitzar zoom sobre les mesures i 
comprendre molt millor els moviments i la conducció del pilot, sense mencionar la facilitat que comporta 
treballar en una pantalla de majors dimensions.

Per poder aconseguir l’objectiu he treballat utilitzant diversos entorns de programació, ja sigui programar 
codi per microcontroladors en entorn Arduino, programar aplicacions per Android, o programar Excel.
Un altre punt a destacar en aquest projecte és el disseny i la impressió 3D d’unes peces destinades al 
suport del telèfon mòbil en la posició òptima per gravar els moviments realitzats per el pilot, i una altre 
per poder acomodar el dispositiu electrònic a la bicicleta.

El resultat final és una interfície multiplataforma que permet al usuari una experiència d’anàlisi de dades 
completa, ja sigui visualitzant els resultats a l’aplicació per Android, o al arxiu Excel de la computadora. 

Disseny i programació d’un sistema d’adquisició i  anàlisi 
de mesures inercials per ser utilitzat per a la millora 
del rendiment esportiu del trial en bicicleta.
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Dissenys 3D del suport de la 
placa M5Stick-C. 

  Dissenys 3D de la superposició de les 
peces del suport del mòbil. 

Interfície de l’aplicació programada en entorn Excel. Es poden distingir dues barres de 
desplaçament horitzontal, una regula el zoom, i l’altre la posició.

Interfície de l’aplicació per dispositius 
Android. Es distingeixen diversos botons 
i barres de desplaçament per moure’t 
còmodament per la interfície.

Logotip de l’aplicació
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Caritas - AJUDA’NS A AJUDAR

Agraïm de tot cor les paraules que ens han adreçat Càritas Sant Sadurní; aquestes ens refermen en la 
mportància de  seguir col·laborant.

La nostra comunitat educativa sempre ha tingut molt clar que és molt important educar en valors i 
aquests, només es poden transmetre a partir de l’exemple. 

Com ja sabeu, un cop a l’any, cada classe del col·legi (des d’Educació Infantil fins a Batxillerat) recull 
aliments i altres productes; però degut a la situació actual no ho podem portar al seu local i són ells que 
venen a recollir-ho cada dimecres.

Cada edat ho viu d’una manera diferent, però el que està clar és que aprenen a valorar el que tenim i a 
entendre que no tothom té les mateixes oportunitats.

Paraules com compartir, ajudar, posar-se en el lloc de l’altre han de formar part del vocabulari dels 
nostres alumnes des de ben petits. I també han de saber que, fins i tot a casa nostra, no tothom pot gaudir 
d’un dels drets més fonamentals; tenir el necessari per viure dignament.

Davant d’un món cada vegada més tecnològic i global, no podem deixar de banda que en la nostra escala 
de valors no hi hagi per damunt de tot la persona; sigui quina sigui la seva raça i la seva confessió.
Aquest és el nostre compromís en aquest projecte i senzillament seguirem fent el que sentencia el lema 
de Càritas: “Ajuda’ns a ajudar”.

I com diu el Papa Francesc: “ No serveix de molt la riquesa a les butxaques, quan hi ha pobresa en els 
cors”.

Quan vàrem sentir per primera vegada als mitjans de comunicació que a la Xina 
s’havia descobert un virus molt agressiu, poc ens pensàvem que en pocs dies 
arribaria a casa nostra i que ens canviaria totalment la vida...  i així ha sigut.

A Càritas ajudem a famílies que viuen situacions difícils i vulnerables. Sabíem 
que a aquestes famílies la pandèmia els hi agreujaria encara més el seu dia a 
dia. I el que teníem clar es que se’ls havia de continuar ajudant i ho farem tot el 
temps que calgui.

Amb totes les mesures sanitàries recomanables, un grup de voluntaris joves 
i per tant amb menys situació de risc, ens han ajudat a fer el repartiment 
setmanal d’aliments. Durant les primeres 9 setmanes de confinament estricte, 
els aliments se’ls portava al domicili de les famílies. Després s’ha continuat fent 
el repartiment,  amb l’ajuda dels mateixos voluntaris, en el local de Càritas.

Arran de la pandèmia s’han incrementat el nombre de famílies que atenem, fins 
arribar a duplicar-se.
Ha sigut un any difícil per tothom. Gràcies a les vacunes s’albira una millora 
sanitària i esperem que això ajudi a la millora econòmica malgrat que, en 
aquestes situacions, les famílies més vulnerables solen ser les darreres en 
percebre la millora.

Tot això ha estat possible gràcies als voluntaris i sobretot a persones i entitats 
que, com vosaltres el Col·legi Sant Josep, ens heu continuat ajudant i, sempre 
que ha sigut possible, ens heu fet arribar els aliments recollits per la vostra 
mainada.
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LLIGAMS PER SEMPRE

Quin record guardes de l’escola? 

Per alumnes, com és el meu cas, que vaig fer tota 
l’educació infantil, primària i secundària al centre, 
l’escola et deixa una gran petjada, amb companys de 
classe i amics amb els quals vas estar-hi molts i molts 
anys junts. I també professorat, alguns exigents, que 
et feien créixer i en algun cas, a mi també em van fer 
apreciar i mirar algunes matèries amb uns altres ulls.

Tinc grans records del pas de l’EGB al BUP, va ser no 
només una transició important a nivell acadèmic, si no 
també a nivell de les relacions socials. Veníem d’un grup 
classe molt homogeni, majoritàriament érem de Sant 
Sadurní, ens coneixíem de tota la vida, i a primer de BUP 
van arribar molts companys nous, de Sant Andreu de la 
Barca, Martorell, Esparreguera… va ser un glop d’aire 
fresc super positiu, que ens va aportar moltes coses 
bones i grans amistats. 

I la primera sortida de Setmana blanca va ser molt 
especial. La meva promoció no vam tenir colònies 
escolars durant la primària i poder marxar uns dies 
d’esquiada, tota la classe, teníem llavors 15 anys més o 
menys, va resultar tot un esdeveniment.

Com creus que ha canviat des de que venies tu a 
ara que hi portes les teves filles?
 
S’han produït grans canvis en metodologies, en 
els programes acadèmics, incorporant des del 
primer minut les llengües estrangeres, les noves 
tecnologies, els projectes, és un centre més 
heterogeni, ha evolucionat i això és molt positiu. 
Però m’agrada també que mantingui alguns dels 
trets d’identitat del centre, el valor de l’esforç, 

del treball per aconseguir els objectius, fomentar 
bons hàbits, acadèmics i per la vida.

Com veus que està evolucionant el món de 
l’educació avui en dia?

Em sembla un repte molt complicat, han canviat 
força els rols i els patrons tradicionals de l’eix 
família-escola. Ara s’ha de treballar des d’una 
òptica més integral i molt atents a les diferents 
realitats dels alumnes, del que succeeix a casa 
seva, atendre la diversitat per no deixar ningú 
enrere i permetre que tothom pugui desenvolupar 
i explotar les seves capacitats.

Quin consell els donaries als alumnes de la 
nostra escola?

Simplement que intentin gaudir al màxim 
d’aquests anys que estaran al centre, dels 
companys i els amics, i d’una escola que penso els 
donarà eines molt útils per afrontar les properes 
etapes formatives i de la vida que els vindran.
 
Creus que se l’hi dóna prou rellevància a les 
disciplines humanísitiques dins de la educació?

Penso que en l’àmbit educatiu se li dona la 
importància que mereix, però sí és veritat que la 
societat i la tradició han tendit a reconèixer més les 
branques científiques i la projecció universitària i 
professional.

De quina manera pot beneficiar a l’alumnat l’ús 
de les disciplines humanístiques? 

Sóc el Sergi Fernández, tinc 42 anys, sadurninenc, vaig fer 
tota l’educació fins a secundària al Col·legi Sant Josep. Llicenciat 
en Periodisme, Màster en Marketing Polític i Comunicació i amb 
una especialització en Comunicació Institucional i en Participació 
Ciutadana. Les noves tecnologies i la realitat canviant del meu 
sector han fet que estigui en permanent evolució i això et fa 
créixer i millorar.
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Des de fa uns anys em sembla que hi ha un canvi 
de tendència en aquest sentit i s’està donant més 
valor a aquestes altres habilitats i potencialitats, 
a les altres intel·ligències, a la creativitat, la 
capacitat d’adaptació a l’entorn, d’anàlisi de la 
realitat, de les relacions humanes… i que cada 
vegada més són més importants i més valorades 
a l’hora de prosperar i trobar el nostre lloc a la 
vida.

Quina motivació et va portar a estudiar 
periodisme? 

Quan era adolescent ja m’agradava molt escoltar 
la ràdio. M’encantaven el gènere de l’entrevista, el 
ritme i la intensitat dels carrussels dels diumenges 
a la tarda, i els programes esportius de la nit. Crec 
que m’atreia també la idea que podia ser una 
bona opció per estar molt a prop d’una altra de 
les meves passions, que és l’esport, conscient que 
no tenia les condicions per ser esportista d’elit, en 
cap disciplina hahaha. De fet, durant més d’una 
dècada, després d’acabar la carrera, vaig dedicar-
me intensament al periodisme i la comunicació 
en l’àmbit esportiu, vaig viatjar a molts països i va 
ser una etapa fantàstica.

Com veus el món del periodisme avui en dia? Com 
estan afectant els canvis digitals?

Suposa una transformació permanent i t’obliga a 
adaptar-te constantment. Les noves tecnologies 
han trencat el mapa dels mitjans de comunicació 
tradicionals. La immediatesa que ofereixen les 
xarxes socials és imbatible. El consum de continguts 
tampoc té regles, llegim notícies, escoltem podcasts 
o mirem programes o vídeos de YouTube en el 
moment del dia que ens ve de gust o que podem, 
sense les normes d’una graella horària de televisió.

Crec que la tasca del periodista o del professional 
de comunicació és precisament ara més important 
que mai, i és la de vetllar per la veracitat de la 
informació, contrastar les fonts i fer de contrapès 
davant tant de soroll, dels rumors, de les fake news 
i d’aquesta voracitat per explicar les coses en el 
moment que passen, moltes vegades sense filtre.

També el sector s’ha de reinventar, trobar nous 
formats i noves maneres de comunicar i connectar 
amb l’audiència i el públic. I també s’obre un munt 
de possibilitats per a molts que tinguin coses 
interessants a explicar, i que amb un mòbil o una 
càmera en tenen prou per arribar a qualsevol racó 
del món.
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Quin record guardes de l’escola? 

Francament tinc un molt bon record de l’escola, a 
més el fet d’haver estudiat al Sant Josep durant 
tants anys et porta a crear un fort vincle amb el 
professorat, els companys i l’entorn en general. 
Sobretot els últims anys a l’escola els recordo amb 
molta estima i el fet de no poder haver celebrat el 
final de curs degut a la pandèmia ens va entristir 
molt a tots.  

Com veus que està evolucionant el món de 
l’educació avui dia?

Primer cal dir que existeixen certes diferències 
pel que fa l’educació segons el territori on ens 
trobem, però en línies generals podem dir que el 
món educatiu, cada cop més, s’està basant en la 
introducció de canvis que atenguin les necessitats 
d’aprenentatge, creació i descobriment de 
l’alumnat, fet que l’educació tradicional impedeix. 
Resulta evident que la tecnologia ha jugat un 
paper molt important en aquest canvi.
Personalment considero que s’haurien de 
treballar i modelar molt més certs aspectes de 
la vida quotidiana, l’originalitat o la capacitat 
d’innovació.

Quin consell els donaries als alumnes de la 
nostra escola?

Degut a la meva experiència dins de l’escola, els hi 
recomano moltíssim que explorin tots els àmbits 
possibles, inclús aquells que no es plantegin, ja 
que mai saps on trobaràs allò que més t’agrada. 
També els hi aconsello que escoltin al professorat, 
els seus consells sempre son útils i ens intenten 
guiar fins trobar el lloc on cadascú encaixa, per 
descomptat, no tothom encaixa a la primera, per 
tant, la clau és: explorar, intentar i treballar dur.

Quina motivació et va portar a estudiar una 
carrera relacionada amb les llengües? 

Jo ja feia temps que tenia clar que volia estudiar  
Traducció i Interpretació ja que sempre m’han 
cridat l’atenció les llengües i la cultura darrere 
d’elles, però a mesura que vaig anar creixent i 
entenent millor com funciona el món, em vaig 
adonar que la comunicació i, conseqüentment, 
les llengües, son un dels principals motors que 
mouen el món (comerç, oci, finances...). Finalment 
vaig entendre que estudiar un grau relacionat 
amb les llengües em donaria moltes oportunitats 
laborals, però sobretot oportunitats per créixer, 
aprendre i aportar innovacions i millores al món 
de les llengües i la comunicació.

Creus que se l’hi dóna prou rellevància a les 
disciplines humanístiques dins de la educació?

Considero que podrien rebre molta més atenció. Les 
disciplines científiques acostumen a rebre un focus 
d’atenció molt més elevat, i veure les humanitats 
oposades a les ciències és un enfocament erroni 
perquè, en definitiva, si volem una educació completa, 
necessitem estudis humanístics. Les ciències 
emanen també de les disciplines humanístiques i 
dites disciplines (la filosofia, la literatura, la religió, 
l’art, la música, la història i la lingüística) han estat 
des de sempre les nostres companyes a l’hora de 
comprendre i registrar el que passa al món.

De quina manera pot beneficiar a l’alumnat 
l’aprenentatge de diferents llengües durant la 
secundària?

Les llengües son les que ens permeten moure’ns pel 
món, comunicar-nos i entendre’ns entre nosaltres. 
El fet de parlar certes llengües estrangeres obra 
moltes portes i brinda oportunitats, principalment 
laborals, a tots aquells que en dominin, com a 
mínim, una d’elles. Inclús en àmbits que no tinguin 

Soc la Gala Cañís Garrido, tinc 18 anys i en l’actualitat 
estic cursant el Grau en Traducció i Interpretació, amb l’anglès i 
el francès com a llengües estrangeres, a la Universitat Pompeu 
Fabra. Vaig estudiar al Sant Josep des de primer de primària 
fins segon de batxillerat, període en el qual vaig adquirir certa 
inquietud per aprendre llengües foranes. A més també toco la 
guitarra, el piano i canto.   

35



COL.LEGI SANT JOSEP
36

absolutament res a veure amb les disciplines 
lingüístiques, es convenient dominar també alguna 
llengua forana.  
A més, l’aprenentatge de llengües foranes resulta 
menys dificultós durant la secundària degut al fet 
que els alumnes tenen més capacitat de recepció 
durant dites èpoques.

Quines sortides professionals tenen els teus 
estudis?

Pel que fa a la traducció: traducció freelance, en 
agències, empreses, equips de documentació, gestió 
de projectes de traducció, localització de productes 
i traducció jurada. També correcció i revisió de 
textos en docència, en assessoria lingüística, en 
institucions, i en empreses. I la traducció per al 
doblatge i la subtitulació, com també en l’àmbit de 
les relacions públiques i el turisme, cosa que a mi 
em crida especialment l’atenció.

En el món de la interpretació: interpretació jurada 
i interpretació d’enllaç, freelance, en agències i en 
organismes internacionals.
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Quin record guardes de l’escola? 

Personalment guardo un molt bon record de 
l’escola. Vaig entrar-hi des de guarderia i vaig 
seguir al col·legi fins a segon de batxillerat. Durant 
tots aquests anys guardo un record general molt 
bonic de la meva relació amb tots els professors 
i de les amistats que he fet des de petita, que 
encara es mantenen vives. 

Com veus que està evolucionant el món de 
l’educació avui dia? 

L’educació no és el meu àmbit d’especialització, 
però tinc la sensació que cada cop és un món més 
complex, ja que ens hem d’adaptar als nous temps 
i a les noves maneres d’educar. S’ha d’estar al dia 
amb els avenços tecnològics i amb els canvis en 
la societat. Poder-se adaptar a això ràpidament és 
complicat, per no mencionar que tot i els grans 
avantatges i facilitats que ens aporta la tecnologia, 
hem de deixar enrere, per altre banda, l’essència 
de moltes altres coses que també ens formen 
com a persones. El gran problema educatiu és la 
limitació temporal que té l’edat d’aprenentatge en 
les persones. 

Cal mencionar que el sistema educatiu en general 
està organitzat d’una manera que costa poder 
aprofundir en segons quines matèries i tampoc 
deixa descobrir noves vessants de l’educació que 
no estiguin catalogades dins dels paràmetres 
de la Selectivitat, l’objectiu final de l’Educació 
en aquest país, que al final no deixa de ser 
un tràmit per tal de poder obtenir uns estudis 
superiors. Justament per aquesta organització, 
ens quedem escassos en els termes generals de 
l’educació i estem molt limitats per unes matèries 
determinades considerades com a generals que 
no plasmen realment tot el que hi ha en el món 
laboral. 

Quin consell donaries als alumnes de la nostra 
escola?

Mireu totes les alternatives, sobretot pels 
alumnes de Batxillerat. Sigueu curiosos i busqueu 
professions, matèries, tipus d’educacions que 
siguin diferents de les de l’escola. La vostra vida 
no acaba amb els exàmens de la Selectivitat, i hi 
ha un món enorme després d’aquesta en el que les 
matèries principals que estudieu pels exàmens 
no són res del que us acabareu trobant a la 
universitat o als diferents estudis que us vulgueu 
dirigir. Escolteu als professors, als vostres pares 
i als amics, l’ajuda externa sempre és bona, però 
sobretot escolteu-vos a vosaltres, penseu fora dels 
paràmetres establerts per trobar realment el que 
us apassionarà a la vida. Informeu-vos bé del que 
necessiteu per aquest futur pròxim i no tingueu 
cap mena de por d’equivocar-vos. Aquí no hi ha 
resposta correcta o incorrecta, només la vostra 
resposta i la podeu canviar totes les vegades que 
vulgueu. No us preocupeu molt. Prova i error. En 
això consisteix el formar-se.

Quina motivació et va portar a estudiar una 
carrera relacionada amb les llengües?

He llegit i escrit molt des de petita. El món del 
llibre en general sempre m’ha fascinat i després 
de pensar-hi molt durant els meus anys d’ESO 
i Batxillerat vaig decantar-me per fer el que 
realment m’agradava i vaig decidir entrar a 
Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona, 
una carrera que en el moment era poc coneguda i 
que cada any ha anat agafant més i més alumnes.

Creus que se l’hi dóna prou rellevància a les 
disciplines humanístiques dins de la educació?

No, però tal com estan estructurades les coses és 
impossible que se’ls li doni rellevància. Tot i que 
les disciplines científiques són vitals per la societat, 
el que ens acaba formant com a persones, com a 
humans, si ho penseu bé són els àmbits humanístics 
i artístics. Aquestes disciplines contenen l’essència 
de què vol dir ser humà, són disciplines que 
ensenyen a pensar, a ser crítics, a veure diferents 

Júlia Gumà Martí és exalumne del Col·legi Sant Josep i graduada en 
Estudis Literaris per la Universitat de Barcelona. Les seves passions 
son els llibres i el patinatge artístic, i per això ha combiant les llengües 
i les arts amb els esports des de ben petita. 

Durant la seva carrera laboral ha treballat com a professora d'anglès, 
entrenadora de patinatge i aquest any ha entrat per primera vegada 
en el món editorial.
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societats i cultures, en definitiva, a expressar-nos. 
I per tant, no encaixen dins del programa educatiu 
perquè conviden a trencar-ne els paràmetres. No 
es poden ensenyar bé les humanitats seguint una 
pauta, perquè la humanitat està en canvi constant.

De quina manera pot beneficiar a l’alumnat 
l’aprenentatge de diferents llengües durant la 
secundària?

Estudiar diferents llengües actualment és vital. És 
un element que s’ha d’afegir al vostre currículum, 
gairebé més que qualsevol altra cosa. El món actual 
està tot connectat entre si, i encara que us quedeu 
treballant tota la vostra vida a Espanya, depenent 
de la feina que vulgueu en un futur, necessitareu 
saber més llengües. Actualment parlar l’anglès ja 
es dóna per assegurat en qualsevol persona, el que 
abans era un tret diferenciador, ara és el pa de cada 
dia, tothom té l’anglès al seu currículum. Estudiar 
una altra llengua no és una mala idea, sobretot si 
us inclineu per llengües asiàtiques com el xinès 
o el japonès, que cada cop estan prenent més 
importància a nivell mundial. Si us voleu obrir la 
porta mundialment, heu de saber parlar més d’una 
llengua.

Quines sortides professionals tenen els teus 
estudis?

Estudis Literaris ofereixen principalment cinc àmbits 
d’expansió pel que fa a sortides professionals.

• El món literari. Recerca en l’àmbit de la literatura i 
creació artística (novel·listes, dramaturgs, 
guionistes de cine i televisió...)
• El món editorial. On aquests estudis (àmbit 
lingüístic i humanístic) són necessaris per poder-hi 
entrar.
• El món educatiu. És necessari fer el màster 
d’educació, i amb ell podreu ser professors de 
llengües i literatura.
• El món periodístic. Tot i que hi ha la carrera 
separada de periodisme, amb les carreres de 
llengües també s’hi pot accedir, sobretot en la 
redacció de diaris i revistes.
• El món cultural en general. Organització d’actes 
relacionats amb aquesta indústria.

Tots aquests mons estan molt lligats entre si. Hi ha 
milers de professions dins de tots aquests àmbits 
on s’accepten aquest tipus d’estudis.
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Orientacio psicopedagogica

És de sentit comú afirmar que per comunicar-nos necessitem el llenguatge. A través del 
llenguatge expressem la realitat, descrivim el que passa externament i també el que ens 
passa internament. Aquestes dues dimensions estan estretament lligades, ja que sempre 
parlem des de les nostres pròpies percepcions, i per tant, quan ens comuniquem sempre ho 
fem amb la interpretació subjectiva que fem del món extern.

És per això que és tan important que desenvolupem molt bé el llenguatge intern, que tinguem 
paraules per expressar el que sentim i pensem de forma acurada. Aquesta qüestió és un 
aprenentatge que dura tota la vida, però que si des de petits hi parem atenció i ens esforcem 
a cultivar-lo, tindrem més competències per comunicar-nos assertivament.

Així doncs, és bo corregir la manera com s’expressen els nostres fills i filles si no és adequada, 
o fomentar que es comuniquin de forma correcta i educada. El criteri general de la bona 
educació el marca el respecte envers un mateix i el respecte envers els altres. Posant un 
exemple, és tan important avisar als nostres fills i filles quan diuen coses negatives d’ells 
mateixos, com quan les diuen als altres. També és important la forma com s’expressen, 
no només el contingut, és a dir, parar atenció al que diuen i al com ho diuen. Val la pena 
invertir esforços en aquesta qüestió, perquè quan ens acostumem a comunicar-nos d’una 
determinada manera, és més difícil canviar-la. En aquest sentit, tornem a remarcar el que ja 
hem dit en articles anteriors. El bon exemple que els hi podem donar nosaltres és essencial 
perquè coneguin el criteri a seguir. 

Aquestes consideracions generals poden servir com a marc de referència, però no s’ha 
d’oblidar que cadascú té una manera particular de comunicar-se. Hi ha persones que son 
més expressives i obertes, n’hi ha que són més introvertides, n’hi ha que es mostren més 
impulsives a l’hora de parlar i també n’hi ha que els costa compartir el seu sentir. Com s’ha 
dit anteriorment, desenvolupar la comunicació i el llenguatge és un procés inacabable, i 
sempre es pot millorar. Des del respecte a les diferents formes, procurem parar atenció 
quan aquestes suposen una dificultat. Ajudem sempre que calgui, no etiquetem, corregim 
quan sigui necessari i sobretot, dialoguem, preguntem, expressem i oferim com a adults la 
dosi de paciència que cal perquè els nostres fills i filles aprenguin a viure col·lectivament i a 
tenir unes bones competències comunicatives.

Departament d’Orientació Psicopedagògica

Llenguatge i Comunicació
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Missió del Col·legi Sant Josep

www.agoracatering.es

www.hillsabus.com

www.dotorbus.com

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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