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El departament de manteniment: Un equip de primera
Càsting de pastorets · Entrevista al professor Florenci Bové

La comunitat educativa
de La Salle Bonanova
us desitja un bon Nadal
i un any nou ple de joia.

Que tots els somnis
es compleixin

A

car que, segons un assessor expert en llengua anglesa, des de
molt petits els nostres alumnes avancen ràpidament en l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Abans de Nadal hem volgut informar-vos de totes les activitats d’estiu referents a la formació de l’anglès en una modalitat lúdica o en format de classes intensives. Així doncs, com a projectes de centre, l’ensenyament de les llengües estrangeres i el Treball Cooperatiu estan
prenent embranzida. A més, a l’etapa d’educació infantil m’agradaria destacar el projecte de robòtica; i a l’educació de primària, el projecte d’estimulació per l’excel·lència.
També us vull informar de les millores en els accessos al nostre
centre que s’implantaran a la tornada de vacances. Per poder-les
fer realitat necessitarem la vostra col·laboració. A l’entrada principal hi haurà una caseta amb una persona que tindrà cura del
servei de vigilància i atenció a les famílies. Hi haurà dos recorreguts per als vianants, per les portes laterals (Ed. Infantil i St.
Jordi), i una entrada central per als vehicles amb barreres obertes
o tancades segons els diferents moments del dia.
He d’agrair la col·laboració de tots vosaltres en la Campanya
de Nadal per la molta participació des dels diferents àmbits:
Finestra Oberta, PROIDE, alumnes de 2n Batx amb la bonica
proposta del “Quilo”, l’aportació econòmica i la recollida d’aliments en totes les classes. Tothom s’ha posat a remar amb
força pel bé comú, creant activitats de solidaritat, fent que la
vida sigui més fàcil de viure, especialment per als qui tenen
més necessitats. La veritat és que no podem construir la nostra
felicitat al marge de la dels altres. Enguany, més que mai, les
vostres aportacions ajudaran a les famílies més necessitades a
passar uns dies més agradables.
Finalment, us adreço a tots el meu sincer desig de felicitat i
de pau amb motiu de les properes festes de Nadal i, al mateix
temps, també us desitjo, a vosaltres i a les vostres famílies, un
venturós any nou on tots els vostres somnis es compleixin.

rriba a les vostres mans el primer Butlletí del curs
2014-15. Hi trobareu informacions i comentaris d’allò que conforma el transcurs de l’activitat escolar a
La Salle Bonanova. Les meves primeres paraules són d’agraïment
a tot l’equip de redacció i a la Comissió de Publicacions de la
Junta de l’AMPA per la bona feina que fan.
Estem arribant al final del primer trimestre sense cap incidència important a mencionar, i això es tradueix en un treball acadèmic i educatiu dut a terme amb total normalitat i eficiència.
És, doncs, la manifestació més pregona de la qualitat i l’aportació de totes les persones que dediquen temps, creativitat i
il·lusió perquè l’èxit coroni els projectes que, entre tots, anem
impulsant i animant. Expresso de tot cor el meu reconeixement
a tots els Professors i Professores, a l’equip directiu, a la comunitat de Germans, al Personal d’administració, serveis i de
manteniment, als components de l’AMPA i a tots els Delegats
i Subdelegats de pares. Gràcies per la vostra aportació positiva
i constructiva en la bona marxa de l’Escola.
En referència als projectes que anem impulsant, m’agradaria
mencionar el programa Comenius, on els nostres alumnes de
3r d’ESO estan gaudint amb altres nois i noies de diferents
nacionalitats l’experiència de treballar junts amb un projecte a
Graz, Àustria. I els alumnes que han fet una estada d’un trimestre a un centre de La Salle a Boston, o alumnes que marxaran en el segon trimestre a un centre de La Salle de Viena. I
recordar altres programes com l’ApS, aprenentatge i servei, on
fem possible que tots els alumnes de 4t d’ESO puguin participar activament i s’enriqueixin fent un servei. També és una
satisfacció veure com el Treball Cooperatiu va iniciant les primeres passes fermes en totes les aules del nostre Col·legi.
Cada dia que passa constatem que els resultats dels nostres
alumnes van millorant gràcies al seguiment i a l’anàlisi dels
diferents indicadors interns i externs, conjuntament amb l’esforç dels alumnes, de les famílies i d’una bona atenció a la
diversitat per part de l’equip docent. D’altra banda, cal desta-
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Salle

Gmà. Joan Carles Jara i Reig, Director

“Cada dia que passa constatem que els resultats dels nostres alumnes van millorant
gràcies al seguiment i a l’anàlisi dels diferents indicadors interns i externs”
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Millora dels accessos per a vianants i vehicles
L’estrena de les noves mesures de control serà a la tornada de les vacances de Nadal
C
R SA

Els vehicles disposaran d’una entrada central, amb barreres
obertes o tancades segons els diferents moments del dia. Així,
qui arribi amb cotxe, a més de respectar els senyals i evitar
estacionar-se en zones no autoritzades, haurà de tenir en
compte que l’aparcament davant del Col·legi està destinat al
personal que treballa al Centre. L’aparcament del camp de futbol s’obre en horaris d’entrada i sortida d’alumnes i, també, a
unes hores determinades on hi haurà personal encarregat d’ordenar l’aparcament.
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Per visites o consultes en horari de classes, La Salle ha previst
unes targetes per accedir al recinte amb vehicle quan les barreres
estiguin tancades. El vigilant facilitarà una targeta que concedeix
deixar el vehicle durant un temps determinat si hi ha espai disponible. En sortir, caldrà retornar la targeta a la màquina de les
barreres. La targeta només permet el pas d’un vehicle.
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rribar de la forma més segura, còmoda i tranquil·la al
col·legi és l’objectiu del nou pla d’accessos per a vianants i vehicles que La Salle estrenarà després de
vacances. Com a principals millores està la ubicació d’una
caseta a l’entrada principal amb un vigilant i la creació d’unes
targetes per accedir amb cotxe en hores de visita o en horaris
que no siguin d’entrada i sortida d’alumnes.
La Salle sap que per fer possible aquest pla és necessària la
col·laboració de tots des del primer dia. Els vianants disposaran de dos recorreguts per les portes laterals (Portes Ed.
Infantil i St. Jordi) i es trobaran les portes tancades en horari
lectiu. L’accés al centre serà pel Passeig Bonanova, 8, i un
timbre situat a les dues portes permetrà que el vigilant obri
per facilitar el pas al centre.

ACCÉS VIANANTS

PORTES OBERTES

Passeig Bonanova, 8

Dilluns a divendres
Dilluns a divendres

7:00 a 9:00h
16:15 a19:00h

Passeig Bonanova, 8
Porta d’accés als edificis
St. Jordi principal

Dilluns a divendres
Dilluns a divendres
Dilluns a dijous
Divendres tarda

7:00
13:00
16:15
16:15

C/ Ribagorça

Dilluns a divendres
Dilluns a divendres

7:45 a 9:00h
16:15 a 19:00h

C/ St. Joan de la Salle, 33

Dilluns a divendres
Divendres tarda

7:45 a 9:00h
16:45 a 20:00h

Targetes personalitzades en horari no lectiu

Activitats de P5 i 1r d’EP

La Salle ofereix la possibilitat de disposar de targetes per a
unes franges horàries determinades a les famílies que vénen a
recollir o a acompanyar alumnes al migdia, i a les famílies d’alumnes del centre que fan activitats de forma habitual a partir
de les 18:15 hores (Idiomes, Club Esportiu i altres activitats).
Aquesta targeta no garanteix disposar de plaça d’aparcament.
Els interessats hauran d’adreçar-se a l’Administració del
Col·legi per a adquirir-les.

Una castanyada amb sorpreses

ACCÉS VEHICLES

BARRERES OBERTES

ENTRADES

SORTIDES

Passeig Bonanova 8
Dilluns a divendres 7:30 a 9:15h
Dilluns a dijous
16:15 a 18:15h
Divendres tarda 16:15 a 17:15h

Passeig Bonanova 8
Dilluns a divendres 7:30 a 9:15h
Dilluns a dijous 16:15 a 18:15h
Divendres tarda 16:15 a 17:15h

E

ls nens i nenes de P5 teníem molta curiositat per gaudir
i compartir la festa de la castanya i els panellets.
Per aquesta celebració vam preparar uns poemes i
unes cançons, i vam dissenyar una càlida decoració amb els
colors de la tardor i els complements típics d’aquesta època de
l’any. No van faltar les castanyes torrades ni els panellets.

Les mestres de 1r ens van representar una paròdia on
volien convergir ambdues celebracions,
“La Castanayada” i
“Halloween”. Tot i
que les nostres tradicions són fermes,
som gent oberta i
acollidora, i som capaços de fer conviure
totes dues tradicions. Ens
agrada festejar i, per això, ens apleguem i
gaudim del bon humor, de la fantasia i de la
nostra gastronomia.
Fins no fa gaire érem companys a Parvulari. Ells ja saben com
ens divertíem a Infantil, però la curiositat i les ganes de fer
escola ens han portat a compartir moments emocionants. Era
un secret ben guardat fins al darrer moment. No pas per les
nostres senyoretes que, juntes, van estar organitzant la nostra
festa. Elles saben el que ens agrada i ens traspassen les tradicions any rere any.
Ho vam passar molt bé i ja estem pensant en properes activitats que ens aportin aquest vincle que tant ens agrada.

C/ Horaci – camp de futbol
Dilluns a divendres 7:45 a 8:50h
Dilluns a dijous 16:30 a 18:00h
Divendres tarda 16:30 a 17:15h

a 9:00h
a 15:00h
a 22:30h
a 21:00h

C/ Ribagorça
Dilluns a divendres 7:45 a 8:50h
Dilluns a dijous 16:30 a 18:00h
Divendres tarda 16:30 a 17:15h

La resta d’hores, les barreres estaran tancades i caldrà l’ús d’una targeta per a realitzar les entrades i sortides.
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Tardor a
l’Hostal del Fum

Les Olimpíades Escolars

Els nostres alumnes competeixen
amb altres escoles del districte

E

ls alumnes de tercer i quart de primària vam anar tots
junts d’excursió a l’Hostal del Fum. Nosaltres estàvem
molt contents perquè vam anar a celebrar La
Castanyada. Allà vam estar en un parc natural molt gran i
bonic on hi havia un tren. Quina sorpresa vam tenir quan ens
van dir que donaríem una volta al parc en el tren!
També vam tenir temps de fer altres jocs com jugar a futbol,
fer castells, saltar a la corda… I vam gaudir de la tardor, el parc
estava ple de fulles i bolets. Fins i tot vam veure un pet de llop!
Ens ho vam passar molt bé tots junts!!!!

E

l cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre, els alumnes
de 4t, 5è i 6è de primària van participar en les II Olimpíades
Escolars del districte de Sarrià - Sant Gervasi. Hi eren presents altres escoles del barri: Sagrat Cor, Padre Damian, Orlandai,
Teresianes, Costa Llovera, Tàber i Nausica.
Durant els tres dies els alumnes podien participar en diferents
esports que van tenir lloc als diversos centres. Dissabte al matí, la
nostra escola va acollir a tots els esportistes per jugar a bàsquet.
A més a més, van tenir l’oportunitat de practicar alguns esports
adaptats. Per exemple, van disputar un partit amb cadires de
rodes amb l’objectiu de sensibilitzar a tots els alumnes.
Va ser un cap de setmana ple d’emocions, on els alumnes,
acompanyats per les seves famílies, van poder gaudir de la
companyonia i l’esportivitat que es va viure en tot moment.

Alumnes de tercer i quart d’EP

Eloi Cirujeda, de 6è B, explica:
“La nostra escola participa en unes olimpíades on es competeix amb unes quantes escoles del districte de Sarrià-Sant
Gervasi. Hi ha una sèrie d’esports, com futbol, bàsquet, natació, tennis taula, cursa i relleus. És molt divertit perquè t’ho
passes bé i competeixes amb nens que no coneixes. Ningú
guanya ni perd i tothom guanya una medalla!”

Tir amb arc, cars i tirolines

E

l dimarts 28 d’octubre vam anar a Mas Banyeres, una
masia gran i molt bonica que està a Centelles. Vam anar
amb autocar i ens van posar una pel·lícula. En arribar,
vam esmorzar i, més tard, vam anar a fer tir amb arc. Va ser molt
distret i divertit. A continuació, ens va tocar l’activitat dels cars,
uns petits cotxes amb pedals amb els que vam fer carreres entre
el grup. I després de tot això vam anar a dinar.
Per la tarda vam gaudir de les tirolines. Posar-nos l’arnés va
ser tot un embolic, però quan vam pujar va ser súper divertit!
En acabar, vam tornar cap a l’escola amb l’autocar. Va ser una
excursió perfecta. M’agradaria poder-la repetir!!
Tomás Castells, 5è C
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Manuel Navarro
Tino Meilán

José Luis Gómez

Sebi Barba

Sebastián Muñoz
Gmà. Morató

Un equip de primera
El departament de manteniment del col·legi La Salle el conformen cinc persones i
entre elles arreglen i solucionen els desperfectes que es produeixen.

trencat. Per exemple, es pinta una paret perquè es vol canviar la
seva imatge, no perquè s’hagi produït una destrossa”.
La coordinació i el treball en equip són les paraules que millor
defineixen als homes de gris. Entre ells es respira un bon ambient,
sempre atents del mòbil per si sorgeix qualsevol imprevist. Cada
dia gaudeixen quan entren per la porta de l’escola i veuen que La
Salle es posa en funcionament amb una gran normalitat.

Origen del servei

L’any 1939 es creà el departament de manteniment de
l’escola. S’encarrega del bon funcionament material
del Col·legi: pavellons de residents, cuina -hi dinen
1.800 persones al dia-, Club Esportiu i espais esportius,
la sala d’actes i serveis a l’exterior.

Els més petits són els més murris

El control de l’aigua

El Manolo, que fa quatre anys que treballa a l’escola, comenta que els alumnes d’Educació Infantil “em porten boig amb
els panys, perquè allà on veuen un forat posen un palet i després les professores i el personal de la neteja no poden introduir la clau”. El Gmà. Morató explica que “són criatures amb
una gran curiositat que volen experimentar amb tot allò que
tenen al voltant. De manera que el que no descobreix una persona gran ho descobreixen els més petits. És prodigiós. El nen
té l’instint de provar coses, té curiositat i això no es pot treure
mai, per por no s’ha de treure aquest instint que té de viure
experiències, perquè això el fa creatiu”.

L’aigua és un aspecte primordial en una escola. S’ha de tenir
molta cura en el seu manteniment i el Sebastián, el Manolo, el
Sebi, el José Luis i el Tino hi tenen especial cura. Els controls
establerts són molt estrictes. Cada dia es revisa l’aigua, cada
setmana s’inspeccionen els dipòsits de les calderes, cada quinze dies es revisen els desguassos de les terrasses, cada mes s’analitzen els diferents punts finals d’aigua, una vegada a l’any
es mira que els desguassos dels pavellons estiguin en bones
condiciones i completament nets, i cada tres anys es fa la
mateixa revisió a tots els desguassos del centre.
El Gmà. Morató té molt clar que el més important són les

Sala de calderes

Taller de reparacions de fusteria

E

reunió de l’equip per organitzar la jornada. Es registren els fulls
l Sebastián, el Manolo, el Sebi, el José Luis i el
d’incidències que s’han rebut i es controla que s’hagin arreglat.
Constantino -Tino per als amics- són els homes de gris,
El 98% de les incidències que arriben es resolen en dos dies. Una
les persones que conformen l’equip del departament
xifra que demostra la gran quantitat de treball que té aquest
de manteniment de La Salle Bonanova.
departament és aquesta: de l’1 de setembre al 8 d’octubre d’aAl pati, a l’estadi, al teatre o als passadissos és on sovint
quest any ja s’havien registrat 442 incidències, 17 de mitjana
veiem els homes de gris, però no els hi acostumem a prestar
durant els dies lectius. “En un curs acostumem a tenir unes
atenció. I, de fet, són un element bàsic per al bon funciona2.000-2.200 incidències. I en un mes i mig ja hem tingut un
ment de l’escola. Són imprescindibles. Aquest departament
quart del global que tenim en un any”, explica el Sebastián, que
està capitanejat pel Gmà. Joaquim Morató que, des de l’any
porta nou anys treballant a La Salle i és el coordinador del grup,
2001, vetlla per al bon funcionament i la coordinació d’aquest
i remarca que “això és molt gran i hi ha moltes coses que es
equip de treball. A banda de la jardineria, la informàtica i la
poden trencar. Així que 2.200 incidènneteja, serveis de manteniment que
cies en un any poden semblar moltes,
l’escola contracta a una empresa exterperò són nou mesos de molta activitat i
na, els homes de gris són molt rigoro“De l’1 de setembre al 8
és una xifra normal”. El Tino, l’encarresos, responsables i treballadors. No
d’octubre d’aquest any ja
gat de la pintura i el més veterà de tots
estan quiets ni un segon en tota la jors’havien registrat 442
amb vint-i-tres anys treballant a l’escola,
nada laboral, ja que les diverses inciincidències, 17 de mitjana
també esclareix que “hi ha moltes incidències que els hi arriben no els hi
durant els dies lectius”
dències que es posen perquè es vol
donen cap descans.
millorar alguna cosa, no perquè s’hagi
Cada dia a les 8.40 del matí té lloc la
8
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Panell de control dels més
de 100 rellotges de l’escola

Taller de reparacions

una empresa externa fa un seguiment i un control exhaustiu.
L’escola ha crescut en nombre d’alumnes, en la residència,
el poliesportiu... i la despesa d’aigua, evidentment, ha anat
augmentat. “Hi havia temporades que l’aigua del pou i de les
mines, que s’emmagatzemen en un dipòsit molt gran, no era
suficient per abastir a tot el centre”, diu el Sebi, que porta nou
anys al col·legi i és l’encarregat de l’electricitat, la climatització,
etc. “Cada mes, una empresa externa fa el tractament oportú,
la neteja, la desinfecció dels punts terminals, i cada tres mesos
es fa un tractament de xoc tèrmic als dipòsits -es posen per
sobre de 60º cada un- i una sèrie d’analítiques en diferents
zones. A finals d’any, aquestes analítiques es porten a analitzar
a un laboratori”, explica el Sebastián.

persones. Tot el que tingui a veure amb la salut de la gent és
sagrat. La cuina i la neteja del personal és fonamental i té prioritat absoluta sobre la resta de coses. Durant 120 anys l’escola
ha tingut la seva pròpia aigua, provinent de dues mines i d’un
pou, que encara hi són. “Es tractava amb una osmosis inversa,
es feia una analítica mensual en un laboratori i tot estava controlat per nosaltres. Mai no hi ha hagut cap problema. Avui

Rellotges
El sistema de rellotgeria datava dels anys 70. Fa 6 anys
es va canviar i ara els rellotges es controlen a través
d’Internet. El Manolo diu que “no seria viable arreglar
un per un perquè hi ha més de 100 rellotges”.

El gran repte anual
Les Convivències són una gran prova de foc. “Tenim quatre
dies per a muntar les carpes, de dilluns a dijous, ja que el divendres comencen les activitats. Ho has de preparar, però sense deixar el treball del col·legi, perquè la ciutat continua en marxa.
Aquest és el major repte”, relata el Sebi, i “aquest any el repte
ha estat encara més gran perquè s’ha celebrat el 125è aniversari
de l’escola i hem estat muntant coses dissabte i diumenge inclosos, preparant la missa i altres coses que no es fan habitualment”.
“Cada dia és un repte. Per aquí passen prop de 5.000 perso-

dia, però, el sistema ha canviat: l’aigua potable prové d’Aigües
de Barcelona, i la de les mines i el pou s’utilitza pels lavabos, la
neteja exterior i per regar el jardí i el camp de futbol. S’ha canviat
el procediment perquè el control de l’aigua és tan rigorós i
exigeix tal quantitat de controls que ja no ho podíem resistir i
sortia més econòmic utilitzar l’aigua de ciutat. Tot i així, en les
anàlisis sortia que l’aigua dels nostres dipòsits estava molt, molt
ben tractada i tenia més qualitat que l’aigua que està embotellada”, explica l’ex director del centre. I cada mes, per normativa,

Materials i normatives

d’una escola de dansa que s’havia de celebrar i ell va patir un
còlic nefrític. Em va demanar que el substituís, però jo no sabia
absolutament res sobre la taula de barreges. M’ho va explicar en
quinze minuts i, finalment, tot va sortir bé”. Per això, els homes
de gris tenen molt clar que la coordinació, la companyonia i el
treball en equip és el més important per a ells.

A l’escola hi ha materials que tenen 125 anys d’antiguitat. Per exemple, una teulada que data de 1889 i mai
no ha provocat ni una sola gotera, i vidres i rajoles que
tenen més de 100 anys.

La normativa ISO: els tècnics passen una forma-

La solució de les incidències

ció específica perquè tinguin els coneixements adequats i ja han fet dos cursos sobre prevenció de riscos
laborals. Ara bé, “si es tracta d’una obra de gran
envergadura es contracta a una empresa externa i és
qui s’encarrega de fer la instal·lació. Un tècnic ve a
instruir al personal quan s’ha de realitzar una tasca
que sigui nova per a nosaltres. Mai no toquem una
cosa que no sabem com funciona”, argumenta el
Gmà. Morató. També es fan controls externs: es contracten empreses externes a l’escola que supervisen
que tot el manteniment es faci de manera correcte.

La unió entre els treballadors és fonamental, perquè “tot el
treball requereix una coordinació ben executada, tant a nivell
intern com extern amb les empreses amb les que col·laborem.
Comptem amb l’ajuda de tothom, de tot el professorat i tot el
personal del centre, ja que l’escola és molt gran i no ho podem
veure tot”, diu el Sebastián.
Abans de canviar alguna cosa, l’equip de manteniment
segueix uns criteris: “primer analitzem què pot passar, com
es pot trencar, de quina manera es poden fer mal, quina protecció hem de posar... Sempre ho pensem i ho analitzem. No
arribem al 100%, però sempre busquem la millor manera
per tal que els alumnes no ens puguin prendre el pèl.
L’objectiu és que no es facin mal i que el que fem duri el
màxim temps possible. És com una petita guerra entre ells i
nosaltres. Si posem alguna cosa i ho trenquen, ens han guanyat; però si dura i es trenca per vell, hem guanyat nosaltres”, conclou el Sebastián.

nes a la mateixa hora i tot ha d’estar perfecte”, diu el Manolo,
que també és l’encarregat del teatre. En canvi, el José Luis, que
des de fa set anys és el responsable de la fusteria i de l’obra, té
una experiència personal de la que difícilment s’oblidarà. “El
repte més gran que he tingut va ser un dissabte a les vuit del
matí quan el Manolo em va trucar perquè hi havia un festival

Alguns equipaments que manteniment ha de revisar i controlar
Detectors de fum òptics:

681

Portes tallafocs:

42

Línies fibra òptica:

6

Màquines de calefacció
Detectors de fum tèrmics:

Distribuïdor de llum

10

48

Projectors:

109

Calderes:

31

Bombes d’aigua:

66

Polsadors d’incendis:

113

Pantalles interactives:

47

Extintors:

226

Ordinadors / tablets:

472

Polsadors amb clau:

43

17

Ruixadors d’aigua:

17

Mànegues d’incendi:

68

Servidors:
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Engrescat per viure la vida
amb il·lusió i esperança

A

ra fa tot just uns mesos, el Germà Provincial de
Catalunya em va demanar ser director de la
Comunitat de La Salle Bonanova. No m’ho vaig pensar, li vaig dir que SÍ. I per vàries raons:

Aprenentatge musical
- Com a RELIGIÓS: penso que la veu de Déu em crida a través dels Superiors.

El plaer de tocar la guitarra

- Com EDUCADOR: estar entre nois, noies i joves em fa feliç.

E

n butlletins anteriors vam començar a parlar sobre els
diferents instruments que aprenen a tocar els nens i nenes
a L’Escola de Música de La Salle. En aquest número,
l’Andreu Fitó, de 6è D d’EP, i la Marta Biurrún, de 1r d’ESO D, ens
expliquen la seva experiència sobre l’aprenentatge de la guitarra.

- Com ACOMPANYANT: poder atendre i escoltar a les persones em realitza personalment.
- Com ANIMADOR: és un repte i una gran oportunitat està
amatent als Germans Grans per atendre totes les seves
dimensions: físiques, intel·lectuals, psicològiques, relacionals i espirituals.

són més grans de 65 anys i, per tant, comencen a experimentar limitacions. Els Germans Grans necessiten d’estimació i
companyia, en especial quan arriba el sofriment, la soledat i/o
la malaltia.
Estic content i feliç perquè aquelles intuïcions que varen sorgir
ara fa 125 anys es mantenen vives. S’ha mantingut el carisma i
l’espiritualitat de La Salle, i s’ha construït sobre una escola de
qualitat i evangelitzadora. Avui es mantenen les activitats formatives, de laboratoris, d’informàtica, d’idiomes, a més de les activitats lúdiques, literàries, festives, teatrals, musicals i esportives.
L’internat s’ha transformat en residència universitària i el peritatge i comerç industrial en el campus universitari La Salle.
Tot és prou engrescador per a viure la vida de Germà i educador amb il·lusió i esperança. Per això, acabo amb la frase que
de jove he anat repetint: LA MEVA ÉS CRIST, EN MARIA, PER
LA SALLE.

- Com ANTIC ALUMNE: les pedres em parlen, però molt més
encara Germans i professors que han influït a la meva vida.
ESPERO estar en bona sintonia amb els infants, nois i noies
més grans, sobretot amb activitats de pastoral. En concret, en
la cloenda del 125è aniversari de la fundació del col·legi ja he
tingut unes sessions amb tots els alumnes, des de 5è de primària fins a segon de batxillerat.
Participaré en les trobades de MISSIÓ COMPARTIDA, a les
activitats de pastoral, GRUP DE PREGÀRIA PER A ADULTS,
reunions de formació amb els ASSOCIATS i en especial amb els
voluntaris de FINESTRA OBERTA.
Amb tot, ara per ara, la meva primera MISSIÓ serà escoltar,
atendre i acompanyar amb senzillesa, humilitat, humor, hospitalitat i compassió als Germans de la Comunitat. La majoria

Germà Miquel Xancó i Roca
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Per què creus que et podrà servir
aprendre a tocar un instrument?
Perquè en sortides d’amics me la podré endur i tocar-la mentre
els altres canten. Serà divertit.

I a tu Marta, per què t’agrada tocar la guitarra?
Andreu, quants anys fa que estudies
guitarra i per què vas triar aquest instrument?

A mi m’agrada tocar la guitarra perquè em fa sentir lliure i és
una bona manera d’expressar-se.

Fa 4 anys i el vaig triar perquè és molt peculiar i divertit.

Quan vas començar?
Com és una classe de guitarra i quina durada té?

Vaig començar a tocar la guitarra quan tenia 9 anys, i ara en
tinc 12, però m’agrada tant que em dóna la sensació d’estar
tocant-la des de ben petita. M’agrada molt la música i no me’n
penedeixo d’apuntar-me a classes de guitarra. A més, les classes m’han facilitat poder fer “COMBO”, perquè és necessari
tocar un instrument per a poder fer-ho.

La classe individual dura 30 minuts i estic jo sol. La classe en grup
dura 1 hora i estic amb dos alumnes més. En aquestes classes
toquem cançons junts. Uns toquen acords i altres la melodia.

Li has de dedicar temps i practicar a casa?
Sí, jo practico 3 o 4 dies a la setmana, entre 20 i 30 minuts.

T’agrada tocar en públic o et fa vergonya?

En què t’ha ajudat tocar
aquest instrument de corda?

Em fa molta vergonya tocar en públic perquè em suen les
mans i penso que sóc l’atenció principal. Però sé que és qüestió
d’acostumar-se i aprofitar quan tens aquesta oportunitat, per
exemple en els festivals de l’escola.

Saber tocar la guitarra m’ha ajudat a aprendre a tocar altres
instruments, com el piano o la bateria, ja que es necessita
bona oïda. A més, com que s’ha de cantar, també m’he apuntat a l’activitat de “Bocins de Gospel”.
13
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Our experience
at Saint Raphael
Academy

Treballs de
Recerca a la
Universitat

D

l’escola per als altres alumnes, aquest tutor és una persona
es del passat curs acadèmic 2013-2014 alguns dels alumbastant més experimentada en els temes que estem tractant
nes de batxillerat de La Salle Bonanova tenen l’oportunitat
en els nostres treballs. A més, pel fet de ser un tutor de la URL,
de desenvolupar el seu Treball de Recerca sota la tutoritzatenim a la nostra disposició diferents contactes, tant de dins
ció directa d’un professor de La Salle Campus Barcelona - URL, en
com de fora la Universitat per ajudar-nos si fes falta. Trobo
un dels tres àmbits: Enginyeries TIC, Arquitectura o Business.
molt positiva la manera de fer les nostres reunions. A més de
L’any passat i, concretament dins l’àmbit de les Enginyeries
preocupar-te del teu propi TR, amb les reunions, amb el grup
TIC, van ser vuit els alumnes que van desenvolupar el seu
de quatre persones més el tutor, vas seguint el treball dels
Treball de Recerca tutoritzats pel professor Jaume Abella. Els
companys, cosa que fa que aprenguis alguns coneixements
treballs es van centrar, principalment, en temes de robòtica,
d’allò en què treballen. En definitiva, crec que és una experiènvideojocs i desenvolupament d’apps per a dispositius mòbils.
cia molt positiva”.
Segons el professor Abella, els alumnes van assolir un alt nivell,
Un altre alumne, en Gerard Castell opina que “he tingut la
tant en el desenvolupament com en el resultat final del seu
sort de ser un dels alumnes que ha gaudit de l’ajuda profesTreball de Recerca, la majoria d’ells assolint la màxima qualificasional de La Salle - Universitat Ramon Llull.
ció. Addicionalment, els alumnes van
Gràcies a l’ajuda del tutor, així com de les
poder realitzar pràctiques en els labora- “Tinc la sort de ser un dels
toris de la Universitat, la qual cosa els va
alumnes que ha gaudit eines i la informació que ens han ofert, he
pogut realitzar un gran Treball de Recerca
permetre afegir un molt bon complede l’ajuda professional sobre un tema tan especialitzat i complex
ment pràctic al seu treball.
de La Salle - Universitat com és la programació d’una aplicació web.
Per aquest curs actual, novament un
Ramon Llull”
Sense el suport del tutor i de la Universitat
grup d’alumnes de batxillerat han escollit
no crec que hagués pogut assolir els objectenir un professor de la Universitat com a
tius que m’havia marcat a l’inici del treball. Gràcies a la contutor del Treball de Recerca. Alguns han elegit temes d’arquitectufiança que ens han ofert hem pogut connectar completara, altres s’han focalitzat en temàtiques de business i, el grup més
ment amb la Universitat, i hem vist tot allò que ens espera
nombrós, en matèries d’enginyeria, tractant aspectes tan diversos
després de les proves PAU si volem accedir a una carrera. Per
com videojocs, apps, tecnologies web, cyberseguretat o mòbils.
tota l’ajuda i per la incursió a la universitat, crec que ha valUn dels alumnes, en Marc Ruf, s’ha centrat en el desenvolugut la pena poder experimentar aquesta extraordinària oporpament d’una aplicació per a mòbils (App) que integra difetunitat”.
rents videojocs. Segons la seva opinió, “el fet de tenir un tutor
En definitiva, es tracta d’una molt bona oportunitat que ofede la Universitat fent el meu seguiment del Treball de Recerca
reixen l’escola i la Universitat a aquells alumnes que la volen
et dóna un plus de seguretat a l’hora de treballar. Tot i que el
aprofitar.
tutor no sigui tan accessible per a nosaltres com ho són els de
14

Mònica Casadevall, 4t ESO:
This year we have had an amazing opportunity of coming to the
United States and being a part of the Saint community. I have been
here almost two months. I have learned a lot of new things and
experienced a lot about this country. I’ve also learned a lot about the
culture not just in the food but in the school and traditions.
I’m with a great family that has cared about me since the
first moment that I arrived here. I live 30 minutes away from
the school in Bristol, a little city in Rhode Island. One of bad
things of the school is that we have to wear uniforms, sometimes it can be really uncomfortable but everybody wears it.
I’m enjoying a lot this experience because it’s amazing, and I’m
trying to stay the whole year, improve my English and learn more.

I like the school, be here it’s like being in a movie. In the
school we have lockers, we wear uniform and every week we
support our football team as cheerleaders.
Here you can drive at the age of sixteen, because they use
the car for everything.
I’m spending a really good time here but at the same time I
miss my family and my friends.
José María Serra, 4t ESO:
About school, it is easier here than back in Spain, but it’s in
English and that is always a little challenging. However, it
becomes easier to understand as the days go by. The teachers
are very friendly and always help us with any problem related
to school or our stay. Also, at school they do special things very
frequently, such as dances, dress-down days (these days consist on dressing with normal clothes instead of the regular uniform), fun-raising days… I’m having a great time and I really
recommend the experience.

Cristina Astudillo, 4t ESO:
First, I had some issues with my family, but I talked to the
school and finally I moved into another house, with a girl of
16. They are Colombian, I love them and the most important
thing is that I feel like at home.

Primer Premio Humanístico
de Investigación San Viator

E

scoger un tema para el Treball de Recerca no fue fácil, era una decisión difícil, ya que
debía de trabajar durante un año con la misma temática. Aunque estaba cursando
el bachillerato científico, mi trabajo acabó siendo humanístico: “La Autoedición de
un libro”, un tema relacionado con lo que más me gusta.
Después de un año de duro trabajo saqué muy buena nota y los tutores decidieron presentarlo a concurso. Debido a que el trabajo estaba escrito en lengua castellana, buscamos concursos de carácter nacional y me propusieron participar en el XX Premio San
Viator de Investigación en Ciencias y Humanidades. Hasta mediados de septiembre no llegaron los resultados. ¡Primer premio! Fue una gran sorpresa, no esperaba para nada ser
escogida la ganadora del primer premio en Humanidades. Fui a Madrid a recogerlo en un
maravilloso acto solemne junto a mi tutora Pilar Román.
Mireia Puig, 2n Batx C, Curs 2013-14
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Langcentre
aposta per les TIC

El càsting
de Pastorets

Seguint en la línia dels darrers dos
anys, Langcentre ha arrencat aquest
primer trimestre amb novetats. I és que
els alumnes ja gaudeixen d’unes aules
equipades amb pantalles de televisió de
50 polzades.
Aquestes pantalles, instal·lades a les
onze aules de Langcentre, permeten al
professorat complementar les explicacions a classe amb materials audiovisuals: power-points, prezis, cançons, podcasts, vídeos musicals, pel·lícules, així
com exercicis, jocs i textos d’Internet. A
més, permeten visualitzar els materials
digitals dels llibres de text, tot complementant els continguts de les unitats
amb exercicis i activitats extres.
La instal·lació de les pantalles de televisió és la darrera d’una sèrie de mesures que La Salle Bonanova ha adoptat
per millorar la qualitat de l’ensenyança
a Langcentre. Aquestes inclouen la
renovació del mobiliari, l’accés wifi a la
xarxa, la instal·lació d’una pissarra digital interactiva a la Video Room o la
retolació de totes les aules. Properament, l’escola té previst equipar algunes aules amb la tecnologia Apple TV,
per tal que els professors i professores
puguin utilitzar l’iPad a classe.
D’altra banda, els alumnes de
Langcentre han tornat a obtenir uns
extraordinaris resultats als exàmens
internacionals de Cambridge. Amb un
97% d’aprovats als YLE i un 94% als
Main Suite of English, Langcentre és ja
un referent entre els Centres
Preparadors, i li ha estat atorgat el nou
logotip Cambridge Preparation Centre.

Els primers dies d’octubre va tenir lloc el càsting per elegir els nous actors que,
per Nadal, interpreten l’obra ‘Els Pastorets’. Per fer l’elecció dels alumnes es va
tenir en compte la veu, la qualitat de la interpretació i l’aspecte físic. Aquest any
s’hi han presentat 33 nens i nenes, molts més dels que exigeix l’obra. Per aquest
motiu, l’equip de Pastorets ha introduït nous personatges i un pecat molt actual:
la corrupció. Els papers protagonistes estan interpretats per alumnes de 1r i 2n
d’ESO i col·laboren els d’extraescolar de teatre, des de segon a sisè de Primària.
Assajos:
Dilluns de 17 a 18 hores, i dimecres de 15 a 16:30 hores.
Assajos generals:
15-16 de desembre.
Funcions per als alumnes:
17-18 de desembre.
Funció per al públic en general:
20 de desembre.

Finestra Oberta participa en
el Mercat de Nadal de Pedralbes
A Finestra Oberta hem començat el curs a tope! Ja ens hem posat les piles, i
som molts alumnes, pares i mares, exalumnes, professors, Germans i simpatitzants de l’escola de voluntariat els que participarem en els diversos esdeveniments
que es duran a terme a finals d’any. Un grupet de mares està preparant les seves
manualitats per portar-les al 4t Mercat Solidari de Pedralbes. Animem a tothom a
participar en aquesta i altres activitats. BON NADAL!
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Summer activities 2015
Intensive English

UK Summer Camp

La Salle Bonanova presenta, a través de Langcentre, un
curs intensiu d’anglès al mes de juliol per a tots aquells alumnes, des de 5è de Primària a 2n de Batxillerat, que ho desitgin. El curs, amb quatre hores de classe diàries, té com a
objectiu principal millorar el nivell d’anglès dels alumnes i
preparar-los per a l’obtenció de certificacions internacionals.

La Salle ofereix, aquest estiu, la possibilitat de gaudir d’una
estada a Anglaterra de quinze dies, del 13 al 25 de juliol, a la
ciutat costanera d’Eastbourne, situada a 110 Km de Londres
i a 75 Km de Gatwick.
Inscripció:
Del 15 de desembre al 30 de gener a Secretaria.
Preu: 1.800€ (El preu no inclou bitllet d’avió).
Més informació: eidiomesbonanova@lasalle.cat

Inscripció:
Del 15 de desembre al 30 de gener a Secretaria.
Més informació: langcentrelsb@lasalle.cat

DATES

HORARI

HORES

PREU

29 jun – 10 jul

9:00 - 13:30

40 hores

400 €

29 jun – 24 jul

9:00 - 13:30

80 hores

780 €

29 jun – 24 jul
Examen 28 jul

9:00 - 13:30

80 hores + KET

872 €

29 jun – 24 jul
Examen 28 jul

9:00 - 13:30

80 hores+ PET

876 €

29 jun – 24 jul
Examen 27 jul

9:00 - 13:30

80 hores + FCE

956 €

Actes de Cloenda del
125è aniversari de l’escola
El dissabte dia 8 de novembre a La Salle Bonanova es va
celebrar la clausura del 125è aniversari de la fundació del
col·legi. Hem conclòs l’any amb un fort agraïment a tantes i
tantes persones que han esmerçat il·lusió i esforços per oferir
als alumnes l’educació que La Salle havia somiat.
Durant el darrer curs s’han dut a terme una sèrie d’actes per
rememorar la vida de la nostra escola al llarg de la seva història. A
l’Eucaristia vàrem recordar, especialment, els Germans Màrtirs de
la comunitat de la Bonanova: 12 espelmes vermelles i 12 roses
ens feien sentir la seva presència i el seu testimoniatge.
Després de la celebració religiosa, l’Escola de Música i la
Coral del col·legi ens van delectar amb unes cançons mentre es mostrava una selecció de fotografies fetes durant
l’any. Posteriorment, el Germà Director va prendre la paraula per tancar l’acte.
Per acabar, es va gaudir d’un refrigeri molt complet per
agafar forces i seguir amb il·lusió la nostra tasca educativa,
amb el compromís de continuar educant humana i cristianament als nostres alumnes.
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Primer equip de voleibol
femení de la història de La Salle

‘2015 razones
de jugar limpio’

Homenaje a
Jaume Baches

A

T

D

quest any, com a novetat, s’ha creat un equip de
voleibol femení en categoria cadet. És el primer
equip femení de voleibol en els 125 anys d’història
de La Salle Bonanova. Després de molt d’esforç de pares i jugadores, i amb gran predisposició del Col·legi i del Club Esportiu,
ja tenim un camp de joc adaptat per poder practicar aquest
esport.
El divendres 31 d’octubre es va jugar el primer partit a La Salle
Bonanova amb una gran victòria. Un grup de dotze jugadores,
amb molta il·lusió i empenta, entrena tots els dimarts i dijous
a les 19:15 hores per fer gran el voleibol dins de La Salle. Amb
les seves ganes, amb l’ajuda del club i de l’escola, que ha apostat per un nou esport, comencem una temporada amb molt
bones sensacions.

Asamblea General del Club

urante el mes de
julio el colegio ya
se ha acabado,
nuestros hijos están organizando su participación en
unas colonias, nosotros
estamos preparando nuestras vacaciones… cuando,
de repente, llega una de
estas noticias que nunca
esperas, pero que siempre
recibes un día u otro: Jaume
ha tenido un fallo súbito del
corazón y ha fallecido.
Jaume llevaba más de 15
años trabajando en la junta
del club, donde empezó a
colaborar en la temporada
1999-2000. Era de los que
siempre estaban dispuestos
a ayudar, a echar una mano en aquello que él pudiera
hacer. Era nuestro vicepresidente y el club siempre
podía contar con su colaboración.
Su actitud colaboradora en el ámbito del deporte
escolar, especialmente en el mundo del patinaje artístico y del Hockey Patines donde sus hijos, Gerard y
Albert, jugaron desde los 6 hasta los 28 años, le había
llevado a ocupar diferentes cargos. Desde el año 2000
formaba parte del Consell Escolar y, últimamente, era
parte del comité de disciplina de la Federación de
Básquet. Esto le permitía ayudar en temas disciplinarios, en las diferentes normativas, en el conocimiento
de los estatutos, etc.
Su participación con el colegio no se terminaba
aquí. Muchos lo recordaréis porque siempre estaba en
la Tómbola de las Convivencias. Hace años que Albert
y Gerard terminaron la escuela, pero él seguía enganchado a ayudar. Y en la tómbola siempre te lo encontrabas. No fallaba.
Lo importante es tenerlo siempre en el recuerdo
como un ejemplo de colaboración, de cómo hay que
ayudar. Es un ejemplo para todos nosotros.

ras tres años en el cargo, el director deportivo del Club
La Salle Bonanova, Pascal Tayot, presentó en la última
Asamblea General un balance del ‘proyecto deportivo’
y las principales orientaciones para la temporada 2014/15.
Recordando que la directiva del Club La Salle Bonanova tiene
cuatro grandes ejes de trabajo, Tayot repasó ante los asistentes
las principales acciones desarrolladas desde el año 2012:
- La promoción de la filosofía del club: publicación del
‘código de buenas conductas’.
- La calidad de la enseñanza: formación de los entrenadores, elaboración del proyecto deportivo de cada sección
deportiva...

Juanma Sánchez, Entrenador de l’equip cadet de voleibol
femení

- La calidad del servicio: mejora de las instalaciones deportivas, publicación de la nueva web del club, mejora del
proceso de inscripciones de los jugadores, servicio de revisión médica…

El futbol bat rècords

L

a secció de futbol està d’enhorabona. La inauguració oficial del
camp de gespa va ser l’11 de
maig, però aquesta temporada és quan
l’estrenem. I ho fem amb més equips i
jugadors per equip. Enguany tenim 5
equips escolars i 14 federats, tot un
rècord. Alguns d’aquests equips, com el
Juvenil A, els Infantils A i B, l’Aleví A i el
Benjamí A han començat amb força la
nova temporada.
És un plaer i un luxe entrenar i jugar
sobre la nova superfície. A partir d’ara
serà responsabilitat de tots cuidar el nou
camp de gespa, no només pel que fa als
jugadors, sinó també als alumnes del
col·legi. Des d’aquí fem una crida al bon
ús d’aquesta instal·lació.

- La convivencia: reuniones padres/entrenadores, día del
deporte en familia…

Según Pascal Tayot, “de forma general, el conjunto de todas
estas acciones han sido valoradas de forma muy positiva. De
hecho, podemos medir de forma objetiva el grado de satisfacción de nuestros miembros gracias a la progresión de la valoración del club en la encuesta de calidad -nota de 3,2 sobre 4
en 2014- y la evolución del número de miembros -somos más
de 650 este año contra 620 en 2013/2014 y 590 en
2012/2013-.
El director del club valoró estas cifras y reconoció el interés
de seguir creciendo. “Por supuesto, estos resultados son muy
satisfactorios, pero también somos conscientes de que todavía
podemos progresar en algunos aspectos. Al igual que nuestros
deportistas, el objetivo es seguir mejorando año tras año. Así
que en 2015 nos hemos fijado dos objetivos adicionales: reafirmar y difundir la filosofía del club a través de un gran concurso del fair-play y de un lema anual: 2015 razones de
jugar limpio’, y mejorar la comunicación institucional entre el
club y las familias de los jugadores”.

Hasta siempre, Jaume.
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Entrevista al professor Florenci Bové

“He hagut de
sortir d’una classe
per no poder
parar de riure”

E

Quants anys has estat Cap d’Estudis?

Sempre t’ha agradat ensenyar filosofia?

Just 25 anys a La Salle Bonanova, però a la direcció d’altres
centres molts més.

La filosofia és una bona matèria per fer-nos adonar de la nostra ignorància. I la classe és un immillorable punt de trobada amb els joves.

I ja n’estaves una mica cansat.

T’has vist mai en un altre lloc
que no fos l’ensenyament?

Cansat no és la paraula. Senzillament, crec que és l’hora de
fer un canvi pel bé de l’escola i pel bé de la meva salut personal. Ara faré altres tasques i projectes: classes de filosofia, Departament d’Humanitats, Pastoral, projecte HARA,
tutoria...

No. He tingut altres ofertes al llarg de la vida. Algunes temptadores.
Mai les he escoltat. Vaig néixer per estar entre els nens i els joves.

Et refereixes de l’escola La Salle Bonanova?
Estar a la Bonanova és circumstancial. Però si estimes les persones del lloc on treballes acabes no podent-ne prescindir.

Així continues treballant igual...
El treball mai m’ha espantat. Sóc molt actiu i sempre necessito
fer coses. Ara les puc fer sense tanta pressió ni estrès i el meu
fetge ho està agraint molt.

Quin dels filòsofs que expliques t’agrada més?
Considero que l’art d’ensenyar de Sòcrates m’ha influït molt.
Dialogant es descobreixen més veritats.

Quan mires enrere i veus
el que has creat, com et sents?

I un pensament filosòfic que ens ajudi?

Ho hauria de pensar. Em sento agraït, perquè he estat molt privilegiat de poder treballar amb les persones que hi ha a l’escola. He intentat estar sempre al costat de les persones i valorarles. Ja vaig entonar un mea culpa públicament per les vegades
que no ho he aconseguit.

He de recórrer al gran mestre E. Kant quan diu: “Actueu de tal
manera que allò que feu pugui ser un exemple i una norma per a
tothom”. Em sembla una de les millors normes de comportament.

I ara fas més hores de filosofia. Comences moltes
vegades demanant fer unes respiracions profundes
i guardant uns moments de silenci. Per què?

Moltes! Des de convocar una reunió en un diumenge, a fer una
entrevista que no sabia de qui eren els pares ni de quin professor
em parlaven, o haver de sortir d’una classe per no poder parar
de riure, o a voler fer un ensurt a un company professor en una
cantonada i fer-ho a un Germà de la Comunitat...

Segur que t’han passat algunes
anècdotes divertides al llarg de tants anys...

Respirar profundament oxigena el nostre cervell i ens predisposa a la concentració. I guardar silenci... bé, per a mi el
silenci és la paraula dels savis. Quan el silenci és profund,
predisposa a l’escolta i al diàleg. El silenci ens fa madurar les
idees i les paraules.

Entrevisten: Júlia García i Judith Mateo, 2n Batx D,
aspirants a periodistes.
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l professor Florenci Bové és tota una
institució a La Salle Bonanova.
Després de deixar el càrrec de Cap
d’Estudis de Secundària, inicia una nova
etapa amb la seva “filosofia” de sempre:
treball i més treball.

