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L’esport ens fa créixer

El Museu de Zoologia · Nou camp de gespa artificial

Us esperem a la
Diada de Germanor
Diumenge, 11 de maig de 2014, a les XLII Convivències
Comunitat educativa
i exalumnes
Eucaristia
Lloc:
Sala d’Actes
Hora:
11:00 h.
Presideix:
Emm. i Rvdm.
Cardenal Lluís Martínez Sistach.
Participació:
Escola de Música,
Bocins de Gospel
i Coral La Salle Bonanova.

Inauguració
del camp de futbol
Lloc:
Camp de futbol.
Hora:
12:30 h.

Visita a les instal·lacions
del centre

Dinar de Germanor
Lloc:
Menjador Principal.
Hora:
14:00 h.
Nota:
Per a una millor organització, cal fer
la reserva del dinar de germanor
abans del 30 d’abril, indicant el vostre nom i cognom en el resguard de
l’ingrès.
Preu:
-Majors de 14 anys:
30 €
-Nens i nenes menors de 14 anys:
15 €
c/c:
ES06 2100 5000 5402 0005 9031
Envieu-nos el resguard a administració o al mail:
125anys@bonanova.lasalle.cat

MENÚ MAJORS DE 14 ANYS
PER COMENÇAR
Amanida de rúcula amb formatge fresc i
vinagreta de panses i pinyons
Croquetes casolanes
Calamars a la romana
Esqueixada de bacallà
Degustació de fideuà
Pop a la gallega
Xarrup de gaspatxo
DE SEGON
Filet de vedella amb graellada
de verdures i salsa al gust
(pebre o roquefort)
PER A POSTRES
Pastís 125è Aniversari amb
broqueta de fruita del temps
CELLER
Vi Blanc “Raimat Abadia”
Vi Negre “Raimat Abadia”
Cava Codorniu “Reina Maria Cristina”
Aigua
Café i licors
MENÚ INFANTIL
(menors de 14 anys)
PER COMENÇAR
Macarrons a la bolonyesa amb formatge
DE SEGON
Escalopa amb patates
PER A POSTRES
Pastís 125è Aniversari i gelat
Aigua i refrescos

Celebrem
els 125 anys de
La Salle Bonanova

A

servei d’uns objectius compartits. I ho heu fet amb simpatia,
entusiasme i eficàcia. També comptarem amb la càlida ambientació i animació de les actuacions de l’Escola de Música, del
grup Bocins de Gospel i de la Coral La Salle Bonanova. Entre
tots fem Salle i i això ens ajuda a sentir-nos una gran família.
La preparació de tots els actes ha fet evident que som “harmonia de colors”, tal com expressa el lema d’aquest curs.
El dia 11 de maig tindrà lloc l’estrena oficial dels nous vestidors i del camp de futbol, que veurà renovat el terra amb
gespa artificial, per a gaudi dels alumnes i esportistes. Per mantenir ben sana la ment i el cos, La Salle Bonanova sempre ha
fet una aposta decidida per l’esport mitjançant les classes d’educació física, les activitats extraescolars i l’acció del Club
Esportiu que ofereix iniciatives, estímul i suport constant.
Us invito molt especialment a participar en els actes de la
diada central de la nostra efemèride: el diumenge, 11 de maig
-diada de germanor- coincidint amb les Convivències del
Col·legi. Per al dinar d’aquest dia, recordo la necessitat d’adquirir amb antelació els tiquets corresponents, per facilitar una
millor organització.
Amb la celebració del nostre 125è aniversari estem contents
d’aixecar una nova fita en la història de La Salle Bonanova i, al
mateix temps, acomplim el deure d’expressar el record agraït a
tots els alumnes, professors i professores, Germans, personal
col·laborador, pares i mares que formen o han format part de
la família de La Salle.
Amb el desig que aquestes celebracions siguin ben plaents
per a tothom, rebeu la meva salutació més cordial.

mb el curs ja ben avançat, cal destacar amb satisfacció la bona marxa que s’observa en el desenvolupament dels projectes i activitats que duen a
terme els alumnes sota l’encertat guiatge i seguiment de tot
el professorat. Aquesta és la prova evident que els objectius
de l’escola van prenent forma, amb tenacitat i constància,
en el dia a dia de la nostra tasca educativa.
Un dels objectius que ens hem proposat destacar d’una
manera molt especial durant aquest curs, és la celebració
joiosa del 125è aniversari del Col·legi. És una fita important
que vol aplegar tots els qui formem part de la comunitat educativa actual i d’anys anteriors, en un espai de relació festiva i
d’intercanvi agraït.
Amb motiu d’aquesta efemèride, s’estan duent a terme un
bon reguitzell de propostes i iniciatives amb la participació de
tota la comunitat educativa, com són, entre altres: la fotografia
col·lectiva, la cançó dels 125 anys, la samarreta de Proide, el lipdub, la decoració especial d’alguns espais de l’escola, actuacions
de teatre i màgia, les exposicions i la gran pancarta que podem
contemplar a la façana del Col·legi, formada amb la fotografia
de tots els alumnes, professorat i personal del centre.
Des d’aquestes ratlles us animo cordialment a participar en
tots els actes que s’han programat per solemnitzar aquest alegre aniversari. El valor de pertinença a un gran col·lectiu ens
empeny a estimar i sentir més nostre el Col·legi del qual formem part i que ocupa un lloc especial en la nostra vida.
Agraeixo ben de cor totes les propostes i aportacions que
s’han ofert en l’organització del 125è aniversari. Ha estat molt
agradable comprovar l’extraordinària col·laboració de grups,
entitats i persones que heu posat la vostra energia i estima al

Gmà. Joan Carles Jara i Reig, Director

Amb el 125è aniversari estem contents d’aixecar una nova fita en la història
de La Salle Bonanova i, al mateix temps, acomplim el deure d’expressar el record
agraït a tots els alumnes, professors, Germans, personal col·laborador,
pares i mares que formen o han format part de la família de La Salle.
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INFANTIL

L’hort a l’escola

S

i bé és cert que a l’escola no tenim hort, hem proposat
un taller amb els alumnes de 4t d’ESO coincidint amb
la seva col·laboració d’ApS (Aprenentatge Servei).
Vam motivar aquest taller de la següent manera:
El contingut que volem treballar és el dels aliments vegetals i les seves propietats. És important que, tant petits com
grans, aprenguin i valorin la importància a nivell d’alimentació i de salut.
Intentarem que plegats descobreixin quins aliments surten
de la terra, les propietats d’aquests, que coneguin el procés de
la preparació de la plantació i de la recol·lecció... Així com, si
es pot, de menjar els aliments que surtin del propi hort. A partir de la pregunta “Sabeu com es fa un hort?”, es va fent conversa. Els alumnes, tant petits com grans, fan deduccions i arriben a conclusions.
A partir d’imatges d’horts, plantes, llavors, eines... comencem a planificar i a executar. Cal preparar el material.
Necessitarem fer el planter i els nens ens poden ajudar portant
un envàs de casa. En aquest cas, s’ha demanat un envàs de
vidre per poder veure com va evolucionant. Mentrestant, els
nois d’ESO han preparat unes hortalisses amb els més petits
per fer amb plastilina “pastanagues” i “tomàquets”.

Coordinació Educació Infantil
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Carnestoltes, setze voltes…

D

envolupament de la personalitat, del llenguatge, de les relacions socials, de les funcions intel·lectuals i de les emocions.
A més, és una activitat que també permet explorar, imaginar i crear.
El contingut que treballem en el taller El bagul de les disfresses és l’art i la creativitat. Enguany, els companys de 4t d’ESO
que fan ApS (Aprenentatge Servei), col·laboren amb nosaltres
en l’elaboració de disfresses.
Es tracta de pensar quin tipus de disfresses coneixen, de quines disposa l’escola i quines ens agradaria poder confeccionar
per enriquir el bagul. Ens poden ajudar molt els accessoris que
porten diferents disfresses i que acaben donant un toc molt
especial. També els convidem a treballar tot l’aspecte de maquillatge, complement indispensable en alguns personatges.

e bon matí, vam posar les mascotes de les classes
d’infantil a les portes perquè controlessin el Rei
Carnestoltes. Estàvem convençuts que en faria
alguna però, vet aquí, que uns lladres van robar les mascotes. Sort en vàrem tenir de les nostres mestres, que havien
decidit ser policies per un dia.
Van enxampar els lladregots, i tant que sí, i els van posar a
la presó. Com que vam recuperar les nostres mascotes, estàvem molt contents i preparats per a l’ocasió, vam celebrar una
gran festa, La festa de les disfresses.
Ens agrada disfressar-nos i interpretar, mitjançant el joc,
diferents papers de la vida quotidiana. És per això que també
al col·legi tenim el bagul de les disfresses. Treballem aquest
taller tots plegats mitjançant el joc simbòlic.
Durant l’etapa d’Educació Infantil és essencial l’activitat a
partir del joc, ja que ocupa un lloc molt important en el des-

Coordinació Educació Infantil

La pluja fina del dia a dia
va deixant empremta

N

És doncs, el nostre compromís i la nostra corresponsabilitat
amb vosaltres, els pares, d’anar fent camí; aquest esforç diari
per a la seva formació els va fent madurar com a persones.
Tal vegada no ens adonem dels nostres actes i aquests són
molt importants per als alumnes/per als nostres fills.

o només es treballa en el dia a dia de manera sistemàtica, sinó també en el mirall de pares i educadors.
És la nostra manera de ser i actuar el que ens fa persones amb valors:
Persones compromeses, constants, creatives, respectuoses i
comprensives, persones lliures i bondadoses, amb sentit crític,
solidàries i justes.

Coordinació Educació Infantil
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PRIMÀRIA

Programem robots...

J

o em vaig apuntar a robòtica
perquè m’agraden molt els
robots. Ara veig que és molt
divertit muntar-los amb els amics.
Els robots es construeixen en Lego
Mindstorm i els programem amb l’ordinador per què vagin cap a la dreta, cap a
l’esquerra... Així no necessitem un
comandament a distància. Quan tenim el
robot muntat, li posem una cartolina
especial i el decorem a la nostra manera.
Nosaltres ara estem fent un tauró.
Mourà la boca i les aletes. Quina por!
També juguem a un joc d’ordinador:
l’Scratch, que t’ensenya a programar i
a moure el robot. I ens ho passem d’allò més be!
Martí Vilaseca, 4t Primària
Sandra Picó, responsable del taller

El meu padrí lector

E

nguany hem iniciat un nou projecte anomenat
Acompanyament lector amb alumnes de 4t d’ESO i de
1r de Primària.
Una tarda a la setmana, els alumnes de 4t d’ESO compartiran lectures amb els petits. Cada alumne gran serà el padrí lector d’un infant de primer curs durant dos mesos i escaig. I els
alumnes de Secundària s’encarregaran de seleccionar les lectures i les activitats de comprensió lectora que caldrà realitzar,
sempre sota la supervisió del tutor.
Aquest acompanyament permetrà als alumnes establir uns
vincles afectius més estrets, a més d’una estona de lectura
agradable i d’un gaudi compartit. Creiem que aquesta experiència serà molt profitosa, tant per a uns alumnes com per
als altres!

“Ens agrada molt compartir la lectura amb nens més grans de
l’escola. Hem fet sopes de lletres i hem jugat al penjat. Cada
dia llegim diferents històries. Estem molt contents de fer
aquesta activitat”.

“Aquest es el nostre primer any amb els projectes ApS
(Aprenentatge Servei) i realment ho trobem molt estimulant.
Vam decidir que, per ajudar els altres, no era necessari sortir
del centre i que ajudaríem els petits amb la lectura. Ens fa
molta il·lusió treballar amb nens de 1r de primària que comencen la seva aventura en el món de la lectura. Sentim una gran
responsabilitat vers aquesta tasca que ens han encomanat, ja
que no es tracta només d’entretenir-los, sinó que podem arribar a facilitar-los molt el futur”.

Albert Mayo, Hugo Llena, Marc Sánchez,
Vega Ramon i Nicolás Puig, 1r Primària

Marc García, Albert Ferrer, Ana Romero
i Paula Marín, 4t d’ESO A

Laura Espot, Professora 1r Primària
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Arriba el Projecte
d’estimulació per
a l’excel·lència

A

fem activitats amb l’ordinador. A l’aula virtual, tenim un apartat que es diu Abracadabra i, en aquest lloc, ens hem presentat
i tenim links de vídeos i de pàgines web.
Creiem que ha sigut una molt bona proposta fer aquest projecte amb els alumnes de Primària. Ens ho passem molt bé amb
els nostres companys de sisè i cinquè”.

quest curs s’està posant en pràctica un nou programa d’innovació anomenat Projecte d’estimulació
per a l’excel·lència amb l’objectiu de respondre a
les necessitats de l’alumnat amb capacitat global destacada,
juntament amb un bon rendiment i/o una bona actitud davant
dels aprenentatges. Es tracta d’un treball cooperatiu d’aprofundiment de totes les àrees, a partir d’un tema concret. A
cada cicle, s’ha organitzat un grup format per alumnes dels
dos cursos, tutoritzats sempre pel mateix professor.
Els alumnes estan contents, tant pel treball de recerca que realitzen com per les diferents activitats que van duent a terme:
“L’Abracadabra és un projecte de Cicle Superior per aprofundir en l’aprenentatge. A l’Abracadabra aprenem a fer trucs
de màgia matemàtics, és a dir, fem matemàtiques amb màgia.
Modifiquem els trucs que anem llegint en el llibre sobre màgia,
Ernesto, el aprendiz del matemágo.
Treballem en parelles amb les que practiquem tots els trucs i

Bea Pou, Maria Álvarez, Pol Martí i Aleix Rovira, 6è EP B

I també l’opinió per part dels pares és positiva:
“Els alumnes que poden gaudir d’aquest recurs treballen
d’una manera motivadora i efectiva. No hi ha estona d’avorriment i el seu entusiasme és ben patent. Els pares agraïm
aquest interès per part de l’escola i volem animar a què es
pugui repetir cada trimestre. Moltes gràcies!”.
Una mare de 6è
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Un recorregut pel CELSB

L’esport
ens fa creixer
Més de 600 nens i nenes esportistes inscrits al nostre club

El Club Esportiu La Salle Bonanova (CELSB) és l’hereu de la tradició de diverses generacions de Germans de La Salle en la formació de joves a través dels valors de l’esport. Va
ser fundat fa 31 anys, tot i que la presència de l’esport a l’escola es remunta als orígens
de La Salle Bonanova. Ens endinsem en l’apassionant món esportiu! Preparats?

Una gran història al darrere
El 8 de juny de 1983 és la data en la qual es va decidir organitzar l’esport fora de l’horari escolar en un club amb estatuts i reglament de règim intern propis: així va néixer el
CELSB. Els seus fundadors van ser, lògicament, els Germans de La Salle, juntament amb
l’Associació de Pares i l’Associació Bonanova d’Antics Alumnes.
La trajectòria prèvia a aquest moment inclou els inicis dels Germans com encarregats de dinamitzar l’esport a l’escola, al voltant del 1890. En aquell moment, s’organitzaven activitats físiques diverses, com curses de xanques, festivals de gimnàstica, exhibicions d’acrobàcies, excursionisme, sortides a la neu, etc., fins que va arribar la febre del
futbol, durant el primer terç del segle XX. A partir d’aquí, l’escola va muntar equips de
futbol i lliguetes internes entre les diferents classes. Més endavant, als anys 20, també va
aparèixer el bàsquet.
A partir dels anys 40, l’esport extraescolar pren forma a través del frente de juventudes i
les respectives federacions esportives. Apareix l’hoquei sobre patins, l’handbol, el rugbi, la
gimnàstica esportiva, la pilota a mà, el tennis taula, l’equitació, l’esgrima, l’hoquei sala, el
vòlei, l’esquí i el tennis al nostre col·legi.
La Salle Bonanova va ser capdavantera en molts i variats esports. Diversos campionats
d’Espanya de bàsquet, de futbol, d’hoquei patins, d’handbol, d’atletisme i de tennis figuren
entre els gran èxits dels anys 50 i 60. Una bona mostra dels trofeus aconseguits durant
aquest període els podeu contemplar exposats a les vitrines que hi ha tocant al vestíbul
d’entrada. L’esforç i la constància dels nostres esportistes van proporcionar molts reconeixements i satisfaccions.
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La vinculació del Club Esportiu amb el col·legi passa per
compartir espais, valors i representants, ja que a la Junta
Directiva del Club hi ha membres de la Junta Directiva de
l’escola.
L’esport és una eina per a millorar les habilitats motrius,
aprendre coses noves, fer amics i passar-s’ho bé, però al
Club, a més, treballen per a completar la tasca educativa en
un entorn més obert, gràcies a que els nens i els joves estan
fent una cosa que han triat, que els agrada i que requereix
un esforç.
“Podríem dir que, mitjançant l’esport, portem a l’aplicació
pràctica els ensenyaments rebuts a casa i a l’escola. M’explico
millor: quan algú tria l’esport que prefereix, sigui d’equip o
individual, està molt interessat a aprendre’n les normes i a
donar el màxim de si mateix. És aquí quan els entrenadors hem
de ser hàbils i dir-li: ‘‘Vols ser campió? Has de treballar dur per
a ser-ho i esforçar-te molt’’, i com que li diem mentre està fent
una cosa que li agrada, estarà més receptiu i aquest missatge
calarà millor. Un altre exemple: el lema de La Salle aquest any
és Som Harmonia de Colors i es pot aplicar perfectament a l’es-

A partir dels anys 70 comencen a aparèixer a les escoles les
primeres associacions de pares d’alumnes, fet que va introduir
una sèrie de canvis en l’organització de l’esport extraescolar
del nostre centre. Són els grans anys de les seccions de bàsquet
i d’hoquei patins. Cal destacar que el futbol és l’esport més
antic que es practica a l’escola i milers d’alumnes hi han jugat
durant aquests anys.
L’any 1982 van arribar les primeres nenes a l’escola. S’obre
l’oferta llavors de l’esport femení: neix el bàsquet femení, el
judo per a noies, el patinatge i la gimnàstica rítmica.
A partir dels anys 90 i fins l’actualitat, el Club ha mantingut
els quatre esports col·lectius tradicionals del col·legi: el futbol,
el bàsquet, l’hoquei i l’handbol. Com a esports individuals, trobem el judo i la gimnàstica rítmica. Malauradament, el patinatge ha quedat apartat enguany per falta d’inscripcions. Des de
2004, a més, s’incorpora l’opció del baby-sport, com a introducció esportiva per a alumnes de 1r i 2n curs.

Més que un Club
L’entitat compta amb una Junta Directiva que està formada
per Germans de La Salle i pares d’alumnes de l’escola. També
trobem el Director Tècnic, que supervisa la tasca de cada esport.
Cada disciplina té un coordinador tècnic i els entrenadors especialistes. A més, els delegats d’equip són pares que col·laboren
amb la bona dinàmica de cada grup i el Director Administratiu
del Club, que gestiona amb el suport de les secretàries tot allò
referent a l’atenció als esportistes, als pares i temes referents a
l’organització. Ens ho explica el Ramón Zapater, mestre
d’Educació Física a l’escola, entrenador d’handbol, Director
Administratiu del CELSB i lligat a ell des dels seus inicis.
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liminar el patinatge federat. I també hem de fer consideracions
d’espais i horaris”, explica Tayot.
Els valors, les ganes de passar-ho bé i la lluita per la superació personal són les claus que fan que el Club sigui un referent
per tots aquells amants de l’esport que han passat per l’escola.
Perquè tots junts formem una gran família amb una passió
comuna!

Competicions per a tots
port. Pensa en un equip d’alt nivell: tindrem moltes nacionalitats, moltes llengües, moltes diferències individuals, però tots
respecten unes normes i s’esforcen al màxim per aconseguir un
objectiu comú, una harmonia d’equip”. Qui parla és el Pascal
Tayot, judoka francès, medalla de plata a les Olimpíades de
Barcelona, professor d’INEFC i Director Tècnic del CELSB des de
setembre de 2011.

Esports en femení
El Club ofereix quatre esports col·lectius i dos individuals,
però si observem les gràfiques del seu web, el percentatge de
noies esportistes és molt baix. I aquestes dades reflecteixen la
mitjana nacional: només entre un 15 i un 20% de dones practica un esport federat. Les disciplines on tenen més presència
les noies són la gimnàstica rítmica, amb un 100%, i el judo i el
bàsquet, amb gairebé un 50%.
“Està molt bé tenir molts alumnes federats, però hem de
garantir una continuïtat en totes les categories. Aquest any ho
hem aconseguit amb el bàsquet femení, però hem hagut d’e-

Els alumnes de La Salle Bonanova tenen la possibilitat de participar en diferents disciplines esportives. Quan a algun equip li
és imprescindible completar la seva plantilla també s’accepta la
participació complementària d’alguns alumnes de fora del
Col·legi, i així tothom en surt beneficiat. Actualment, l’oferta
per aquest curs se centra en: els de 1r i 2n curs poden optar a
realitzar judo, gimnàstica rítmica i iniciació al bàsquet, a l’handbol i a l’hoquei; mentre que, de 3r de Primària fins a Batxillerat,
el ventall d’esports inclou futbol, bàsquet, hoquei, handbol, judo
i gimnàstica rítmica. Trobareu tota la informació relativa a cada
disciplina al web http://celsb.lasalle.cat/.
Alguns dels alumnes federats que practiquen esport al Club
ens han explicat les seves experiències. El Víctor Pujol (5è D,
federat des de 1r de Primària), per exemple, afirma que el judo
“m’agrada perquè és un esport individual de lluita, però amb
molt de respecte cap al rival. És una manera divertida de fer
esport i el vaig triar perquè no m’agrada gens el futbol”.
L’Albert González (1r Batx. A, federat des de 3r de Primària)
practica el bàsquet i creu que seguirà jugant al Club un cop
marxi de l’escola “perquè m’agradaria fer-ho amb els amics i
companys de tota la vida”. El Marc Madurell (5è d’Enginyeria
Industrial, federat des de 3r de Primària), que practica handbol
i és sènior, insisteix: “No només és l’equip en el que he jugat

tota la vida, sinó que, tant a la direcció esportiva com a l’equip,
hi ha les persones que m’han recolzat sempre, amb les que he
pogut celebrar victòries, però també amb les que he hagut de
suportar derrotes. I vulguis o no, acabes formant una petita
família”.
“Al final de tots els partits, tant si guanyem com si perdem,
ens posem al centre de la pista amb tots els sticks units, aguantant els guants del porter, i cridem: Si Sa, si Sa oeh, si Sa
Salle eh, Bonanova oeh!”, explica l’Andrea Serra (3r D de
Primària), que juga a l’hoquei. Per la seva banda, l’Ana Sarrà
(4t d’ESO C, federada des de 1r de Primària) practica gimnàstica rítmica i assegura que “quan no em surt bé un exercici i
l’he estat practicant molt, la meva entrenadora em diu que he
de confiar en mi mateixa, que em sortirà. I, el dia de la competició, em recolzen perquè saben que puc fer-ho. Això m’ajuda a superar-me”.
“És un orgull representar La Salle Bonanova pels pobles i ciutats on anem a jugar, ja que a través nostre es projecta la imatge del col·legi i també els seus valors”, comenta cofoi el
Gerard Fusté (1r de Batx. D, federat des de 3r de Primària), que
practica l’handbol. L’Albert Romaní (1r de Batx. E, federat des
del 2006) juga a futbol i està encantat amb la idea de gaudir
d’un nou camp: “En un camp de gespa es pot jugar millor perquè la pilota llisca més i ve més de gust jugar-hi. És un terreny
que no té gaire irregularitats i, si caus, no et fas tant mal”.

ment diari i la de la competició, on es demostra i es recullen els
fruits de l’entrenament.
Des d’aquest any, el lema L’esport ens fa créixer fa de base
per a la filosofia del Club, comuna a tots els esports, i el posen
en pràctica amb els esportistes en cinc àmbits diferents: entrenar amb il·lusió; valorar el gust per l’esforç; promoure l’esperit
d’equip; actuar amb respecte −cap als companys, l’entrenador,
les normes, el públic, l’àrbitre, els adversaris−; buscar la victòria
i aprendre a perdre.
L’ideari educatiu, a llarg termini, és crear un cercle virtuós on
un alumne comença a fer esport, creix i deixa el col·legi, però
segueix vinculat al Club fent esport com a sènior; entra al món
laboral i torna al col·legi com a entrenador. “Estem molt orgullosos perquè en futbol, bàsquet i handbol hem aconseguit ja
aquest objectiu ambiciós i tenim entrenadors amb qualitat tècnica i amb pedagogia en la transmissió dels valors, que ells
mateixos havien après de petits i apliquen a la seva vida ara”,
afirma Tayot.

Una filosofia ben treballada
Un objectiu que tenen clar des del Club és el de regular la
competitivitat per aconseguir que tots els nens tinguin la seva
pròpia oportunitat per a créixer. La competició no és només
una qüestió de nivell, sinó de que cadascú s’esforci al 100%. I
per això utilitzen dues maneres de treballar: la de l’entrena-

Berta Gusi. Coordinadora editorial del Butlletí Bonanova

Les xifres del Club

Palmarès destacat

- Per sexes: 69% nois i 31% noies.

- Anys 50 i 60: diversos campionats provincials i a nivell
d’Espanya amb atletisme, bàsquet, futbol, hoquei patins,
handbol i hoquei sala.

- Per edats: els alumnes d’entre 10 i 15 anys són els més
presents al Club.

- Any 1979: el 1r equip d’hoquei patins assoleix la Primera
Divisió Nacional.
- Temporada 1981-82: l’equip sènior de bàsquet juga a la
màxima categoria del bàsquet estatal.
- Temporada 1984-85: l’equip juvenil de futbol juga a la
màxima categoria catalana.
- Temporada 2003-04: l’equip sènior d’handbol assoleix la
màxima categoria de la Lliga Catalana, que segueix
disputant actualment.
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PASTORAL

Com viure
la Quaresma
a l’escola

T

Quan ens imposen la cendra, se’ns diu: “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli”. La nostra vida ha de permetre’ns canviar
quan el rumb no és l’adequat, quan les nostres actituds i els
nostres pensaments no s’ajusten al que Jesús ens manifesta.
Amb el Dimecres de Cendra s’inicia aquest camí de conversió. La Quaresma és un temps per
“vestir-se” amb noves actituds i
compromisos: el barallar-se, l’egoisme, la mentida, el menyspreu, el
desànim, el passotisme, no respectar... sovint són actituds que portem dins nostre cada dia. El signe
de desfer les actituds que volem
canviar el trobem en començar la
Quaresma i és la cendra.
A Infantil, les actituds i els valors
els anirem canviant i convertint a
mida que passin les setmanes, i la
flor en blanc i negre, plena d’actituds negatives, es convertirà en una
bonica flor de colors amb actituds
d’amor, positives.
A Primària, la Quaresma és temps
per construir un món millor. I per
construir, a aquesta edat, entenen
molt bé el simbolisme del Lego.
Amb els nois i noies d’ESO tenim
l’objectiu d’arribar a la Pasqua traient els millors dons i talents que Déu ens regala i ho aconseguirem sent els X-men de Jesús.

ot l’any litúrgic està centrat en el misteri de la
Pasqua de Jesús. Podem dir que la Vetlla Pasqual i
el Diumenge de Resurrecció són la Festa Major
dels cristians.
Una celebració tan singular i important no pot fer-se d’avui
per demà, i la seva preparació ha
de tenir lloc al nostre cor. És per
això que el temps litúrgic de
Quaresma precedeix aquesta celebració de la Pasqua.
La Quaresma comença el Dimecres
de Cendra i acaba el Diumenge de
Rams. Són 40 dies de preparació per
a la Pasqua. La durada de quaranta
dies prové de diverses referències
bíbliques i simbolitza la prova de
Jesús de 40 dies en el desert i els 40
anys de Moisés en el desert també.
Amés, simbolitzen els 40 dies que va
durar el diluvi, els 40 anys de la
marxa del poble jueu pel desert i els
400 anys que va durar l’estada dels
jueus a Egipte. Al llarg d’aquest
temps, estem cridats a reforçar la
nostra fe. No és un temps trist, sinó
més aviat meditatiu i recollit.
El Dimecres de Cendra se’ns
recorden dues coses bàsicament: la
primera, que no som eterns i, per tant, que la nostra vida és
limitada, té data de caducitat. En segon lloc, que som molt
poca cosa davant la immensitat de Déu, sovint ens equivoquem i, per això, volem el perdó d’aquell a qui hem ofès.

Clàudia Juanola, Responsable de la Comissió de Pastoral
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FINESTRA OBERTA

Un èxit musical
D
E

l concert benèfic organitzat per Finestra Oberta i
l’Escola de Música de la nostra escola el passat 2 de
febrer i que va tenir lloc al teatre de les Germanetes
dels Pobres va ser un gran èxit.
Tots els artistes, la coral dels alumnes de 5è i 6è, el grup
Bocins de Gospel i els alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de
Batxillerat ens van delitar amb les seves interpretacions.
Volem donar les gràcies a totes les persones implicades: tècnics, músics, professors, alumnes i públic en general. Tots els
diners recaptats aniran destinats a ajudar al finançament del
viatge cap a Lourdes dels avis sense recursos. Aquest peregrinatge és important, ja que aporta a les persones amb poca
salut, forces per afrontar el dia a dia.
Moltes gràcies a tots!

ESCOLA DE MÚSICA

L’art del piano

E

n aquest butlletí us presentem la vivència de
l’aprenentatge del piano. Sens dubte, l’instrument més practicat a l’Escola de Música de La
Salle Bonanova.
Uns 90 nens i joves el practiquen i han deixat que
formi part de les seves vides. I la nostra sala d’orgues,
amb 28 orgues de qualitat connectats via auricular
amb el professor, fan que disposin d’un mitjà per a la
pràctica de gran valor educatiu, juntament amb les
classes individuals de piano.
Com deia Arthur Rubinstein: “Sóc un home feliç
per tenir una professió que em permet viatjar molt.
També puc parlar de fortuna en dir que sóc pianista. Un gran instrument, el piano; el suficientment
gran per no haver de portar-me’l”.
Durant bona part del dia, sonen les notes d’aquest
instrument repartides pels diferents pianos que hi ha a
l’escola. Tot i que la part artística té lloc en els diferents
actes i, sobretot, en el festival de fi de curs, on el piano
de cua del teatre acompanya els diferents concertistes
que al llarg de l’any comparteixen amb el públic aquest
art que és la música.
Jordi Molina, Escola de Música de La Salle Bonanova

En primera persona
óc alumna de La Salle Bonanova i tinc catorze anys.
En fa vuit que formo part de l’Escola de Música.
L’instrument que més m’agradava era el piano, així
que vaig decidir aprendre a tocar-lo. I gràcies als professors
que he tingut, he aconseguit el meu somni. Ara ja sóc capaç
de tocar tot el que em proposo i he aconseguit el Grau
Elemental de Música. El domini del piano m’ha portat a
poder formar part d’un grup de música amb companys de
l’escola, el Combo. I és molt divertit perquè toques, cantes,
gaudeixes i, el millor de tot, participes als festivals de l’escola.
La música sempre formarà part de la meva vida!”
Marta Calvó, 2n ESO D

LA SALLE PER DINS

Visitem
els museus de Zoologia

Una petita selva
dins de l’escola
Cobra de Anteojos

A més, cada any, vénen alumnes de La Salle Premià a visitarlos i, quan alguna escola estrangera fa parada a l’escola, el
Germà Pablo també s’encarrega d’explicar el contingut. Per
últim, durant les Jornades de Portes Obertes, les famílies són
convidades a veure’ls i a gaudir-los també.
El Germà també comenta que no és molt freqüent que vinguin investigadors de fora, però a vegades diu que s’han rebut
algunes visites. Entre d’altres, han vingut a interessar-se per la
col·lecció de peixos de Rio Muni el sotsdirector del Museu
questa zona és oberta a tothom
Ictiològic de Madrid i un investigador camei acostuma a ser visitada per
runès que feia el doctorat sobre aquests
alumnes des de P5 fins a
peixos a la Universitat de Tavern (Bèlgica).
Batxillerat”, ens explica el Germà Pablo
En aquests casos, estaven interessats en les
només entrar-hi. Van acompanyats pels resnoves espècies descobertes i estudiades pel
pectius professors, però en molts casos fa
Germà Benigno Román, el qual havia estul’explicació ell mateix. Per exemple, les clasdiat a la Universitat de Barcelona i va marxar
ses de P5 treballen la unitat didàctica dels
de missioner a Àfrica on, a més d’ensenyar,
animals i aprofiten per a fer una visita, amb
es va dedicar a investigar peixos i serps.
l’ajuda del Germà Pablo, al museu d’aus i
Quan els Germans van haver de marxar de
insectes. Els nens hi poden veure tot tipus
Guinea, es va emportar la col·lecció de peid’animals d’arreu del món i conèixer les seves
xos a Barcelona i la de serps va quedar en
característiques més importants. I el Germà
mans del govern de Togo.
Mateo Esteban els explica, a la pròpia aula,
Però a quina data es remunta l’inici d’acuriositats de la vida de les papallones.
quests museus tan especials? El Germà
Els alumnes d’ESO fan treballs allà mateix,
Pablo assegura que l’any 1903, per iniciatiGremà Pablo Álvarez
dirigits pels professors de Ciències Naturals.
va del Germà José Esteban, d’origen fran“L’altre dia vam anar al museu d’ocells a dibuixar aus per a fer
cès, ja es va començar una col·lecció de minerals. I, el 1927,
una pràctica de Naturals. Vam observar les diferents parts i
l’Institut Agrícola Català va concedir el diploma i la medalla
vam buscar informació sobre la seva alimentació i el seu hàbid’or al Museu de Plantes i Minerals de La Salle Bonanova.
tat. És molt interesant poder veure els animals de veritat i no
I d’on provenen totes les peces que els conformen? Molts
amb imatges”, comenta la Valentina Lecuona, de 2n d’ESO B.
dels animals dissecats que s’hi troben vénen del Zoo de

Els museus de Zoologia de La Salle
Bonanova es troben al quart pis de l’edifici
principal i tenen una gran història. Hem
parlat amb el Germà Pablo Álvarez sobre
ells i ens ha explicat una mica el seu funcionament i algunes anècdotes.
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Col·lecció de papallones

Geneta

Àguila perdiuera

cell teixidor (NGAS) de Guinea Equatorial, donats pel Germà
Barcelona. Quan morien, el col·legi els comprava i encarregava
Mariano Magaz el 1980. I, finalment, un pardal albí (Passer
a un taxidermista que els dissequés. Com a curiositat, “tenim
domesticus). Pel que fa a les papallones, aquesta col·lecció va
una cobra de anteojos (Naja Tripudians) blanca, quan el color
ser començada pel Germà Mateo Esteban el 1950 i segueix
normal és bru groguenc. D’albines, n’hi ha una de cada
augmentant avui en dia. “I també tenim insectes pal proce20.000! I, per descomptat, també tenim les cinc noves espèdents del Vietnam”, assegura el Germà Pablo.
cies de peixos trobades a Rio Muni l’any 1970”, explica orguL’última incorporació als museus ha estat una àguila perdillós el Germà Pablo.
guera, donada pel professor José Luis
Als museus també hi podem trobar l’esMartínez. “Però l’any 2006 vam rebre diverquelet complet d’una dona (Homo sapiens).
ses col·leccions de papallones exòtiques,
És molt antic i no s’ha conservat molta inforprocedents d’Indonèsia i Formosa. El Germà
mació, ja que a la Guerra Civil es van perdre
Pantaleón Palacios de Valladolid ens en va
molts documents. A més, “tenim una de les
facilitar una de papallones d’Amèrica del
tres còpies que es van fer de la mandíbula de
Sud. I, des del 2009, tenim una geneta
Banyoles, d’un neandertal, obsequi del doc(Genetta genetta), obsequi de l’alumne
tor Luis Sitges, aleshores professor de
Dani Zuazua”, comenta amb un somriure.
Biologia del col·legi”, comenta. I un altre
Pel que fa a la conservació d’aquests
dels elements més destacats que forma part
espais, és el mateix Germà Pablo qui s’end’aquesta gran col·lecció és un ós bru (Ursus
carrega d’aquesta tasca. L’antic professor
arctos), caçat a les portes del túnel de Viella
de Física i Química de Batxillerat i COU,
al voltant de 1960.
fumiga els museus cada agost. Així mateix,
Pel que fa a les aus, un dels espais més
s’ha encarregat d’informatitzar tota la
aconseguits del museu és el de la col·lecció
documentació i etiquetar cada animal, i s’od’aus rapinyaires diürnes. Es conserva una
cupa de mantenir la pàgina web al dia, a
àguila imperial (Aquila heliacea) dissecada,
més d’acompanyar i informar tothom que
que és un animal en perill d’extinció. A més,
Dibuix: Valentina Lecuona
visita aquestes meravelles que acosten la
procedent de l’Equador, hi ha una bona
fauna d’arreu a tots aquells que vulguin descobrir-la molt més
col·lecció regalada el 1954 pel Germà Eusebio Arraya, missioa prop del que imaginen.
ner i antic professor de l’escola. Així mateix, els museus compten amb una magnífica col·lecció de colibrís (també anomenats
Per a més informació:
ocells mosca), procedent d’Amèrica Central.
http://www.bonanova.lasalle.cat/catala/serveis/museus/
També s’hi troben peces curioses com són els dos nius d’o15

ESO I BATXILLERAT

Un trimestre
a La Salle
St. John
de Portsmouth
La Maria Gálvez, l’Eugenio Palomar i el Jordi Valsells ens expliquen com han viscut l’experiència de passar el primer trimestre a La Salle St. John de Portsmouth.

L

La María Gálvez, de 3r d’ESO C, ens diu...
“Ha estat un trimestre que mai oblidaré. Allà no
només s’aprèn molt anglès, sinó que també fas molts
amics i amigues, i t’ho passes molt bé.
Les meves companyes d’habitació i els companys d’escola
m’ajudaven moltíssim amb les classes i amb l’anglès, ja que al
principi em va costar adaptar-me. Les assignatures són iguals
que aquí, però també fèiem teatre com una assignatura més.
L’esport estava bastant present, vaig fer hoquei, un esport que
no havia practicat mai.
Al principi no hi volia anar, estava molt espantada, però vaig
acabar plorant moltíssim el dia que tornava a Barcelona perquè
no volia marxar, sobretot per les amigues que havia fet.
Recomano l’estància a tothom perquè s’aprèn moltíssim
anglès i és una experiència que no s’oblida mai i dono gràcies
als meus pares per haver-me obligat a anar-hi”.

I l’Eugenio Palomar, de 3r d’ESO B, afegeix...
“Ha estat una oportunitat única per millorar el meu anglès i
un temps en el qual m’ho he passat molt bé, he fet noves
amistats i he après a jugar a rugbi, entre altres coses.
Quan ets allà t’has d’espavilar, responsabilitzar-te i esforçarte molt, però realment la recompensa és enorme.
Pensava que em costaria horrors adaptar-me al clima, a la gent,
sobretot a l’idioma i fins i tot al menjar, però no va ser gaire difícil,
ja que la gent t’ajuda molt i et sents integrat abans que te n’adonis.
Estic molt content perquè ha estat una experiència fantàstica!”.
El Jordi Valsells, de 2n d’ESO A, comparteix l’opinió
dels seus companys i, a més, ens comenta...
“Madures molt com a persona i fas molts amics. Tothom era
molt respectuós i estaven molt interessats en conèixer gent
d’altres països. I, per últim, destacar que l’experiència de dormir en un internat ha estat molt xula”.

Petits moments per a tu
l que és essencial és inevitable als nostres ulls”, frase del Petit Princep, que
hem sentit una infinitat de vegades.
Trobar moments i espais per a escoltar el nostre cor no és gens fàcil
en la nostra societat on tota l’estona estem bombardejats amb estímuls externs
que ens distreuen.
Les convivències de 2n de Batxillerat i les convivències de Confirmació que hem viscut a Llinars, ens han proporcionat moments per a anar cap endins i escoltar els nostres pensaments i sentiments.
Han estat petits moments que ens hem dedicat a nosaltres. Respirar tranquil·lament, tancar els ulls, escoltar... imaginar... ha
estat una molt bona experiència. En el fons, són instants per trobar-nos a nosaltres mateixos; moments de pau.
Tenir aquestes estones per a descobrir què vols de tu, per a ser tu mateix, o per preguntar-te què esperen de tu els altres, ens
ajuda a descobrir el “valor de la interioritat”.
Maria de Anta, 2n Batxillerat D i Miguel Roig-Gironella, 1r Batxillerat C
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Una ruta amb molta història
Els alumnes de 4t d’ESO hem recorregut els carrers del voltant del Born de Barcelona, revivint el que van viure els nostres avantpassats fa 300 anys durant la Guerra de Successió,
i hem après algunes coses ben curioses, com les que us expliquem a continuació...
Sabeu l’origen de l’expressió catalana estar a la quinta
forca?
Barcelona era una ciutat envoltada de forques, on penjaven els delinqüents. En una d’elles, on ens vam parar, el
cap del General Moragues va estar clavat durant deu
anys, després d’haver estat arrossegat per un cavall pels
carrers i esquarterat. La quinta forca era la més llunyana
i, per això, quan els barcelonins volien dir que alguna
cosa estava molt lluny deien: “Està a la quinta forca!”.

De la Seca a la Meca.
Bé, aquesta frase té relació amb el que acabem d’explicar.
El palau Meca, actual museu Picasso, era un lloc on anaven la majoria dels visitants de Barcelona pel seu atractiu.
Posteriorment aquests visitants i les persones que gaudien de grans quantitats de diners anaven a la Seca a canviar la moneda antiga per la recent encunyada, que lluïa
molt més. Del tragí de persones anant i venint dels dos
llocs prové aquesta expressió: De la Seca a la Meca.

Imagineu on era el palau reial fa tres segles?
Es trobava entre la Llotja i l’església de Santa Maria del
Mar, perquè així fos més fàcil per a la família reial arribarhi a través dels passadissos coberts que recorrien els carrers de la ciutat. Aquests passadissos permetien al rei i a
la reina no haver de barrejar-se amb la gent del carrer a
l’hora d’anar a missa.

Creieu que quaranta anys són molts per a construir una
església?
La resposta que la majoria vam donar va ser que sí. Però
estàvem molt equivocats! Que la església de Santa Maria
del Mar fos construïda en tant poc temps és excepcional!
Només es pot explicar si entenem per què la van construir. Santa Maria del Mar és l’església del poble, van ser els
gremis ni més ni menys, qui van manar edificar-la i tothom en aquell barri va ajudar a construir-la. Visiteu-la i us
encantarà.

Barcelona va ser una de les primeres ciutats d’Europa
en... Sabríeu en què?
Doncs en tenir bancs. El port de Barcelona era tant important i hi arribaven vaixells de tants llocs diferents, que va
ser imprescindible crear bancs on es poguessin canviar les
monedes de les diferents nacions. Si visiteu el barri del
Born, podreu veure on eren. A més a més, hi havia una
fàbrica de monedes anomenada la Seca, que actualment
és un centre cívic i cultural.

Sabeu per on van entrar al final les tropes borbòniques?
Si voleu veure amb els vostres propis ulls el carrer exacte,
apropeu-vos al mercat del Born. Les recent inaugurades
ruïnes allí conservades ens ho mostren amb exactitud.
Conserven les parets, l’empedrat, les diferents estances i,
fins i tot, els forats provocats pels canons. És, en definitiva, una finestra al 1714.
Marta Roldán i Carlota Font, 4t d’ESO B
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NOTÍCIES
Coneguem els
arbres de l’escola
Ens complau exposar-vos el projecte que estem realitzant per a la campanya d’aprenentatge servei que
l’escola organitza per a la assignatura de FAIG de 4t d’ESO.
El motiu pel qual vam escollir aquest projecte va ser el nostre interès en l’assignatura
de biologia que imparteix el Sr. Modest Mesa, per tal de conèixer millor l’àmbit.
El nostre projecte consisteix en classificar els arbres més representatius del jardí
de la nostra escola. El motiu pel qual el fem es centra en la celebració dels 125 anys
del centre. Aquesta tasca va ser començada anys enrere pel Germà Teodoro
Malagarriga, però no la va acabar. Ara, gràcies al Germà Pablo i a la recerca que
estem realitzant, hem aconseguit finalitzar la classificació de les plantes.
El resultat del projecte consta d’un informe amb informació de cada arbre i la
seva situació al jardí (el mapa serà realitzat amb l’ajut de la professora Elena Pérez).
També col·locarem uns cartells als arbres més emblemàtics de l’escola on hi apareixerà el seu nom científic i el seu nom comú en castellà i en català.
Josep Bataller, Yago Lleonart, Joel Sánchez,
Jaime Serra i Gerard Torné, 4t d’ESO A i D

Taller de
convivència
i valors
Els nens i nenes de primer de primària, durant una hora setmanal
(hora complementària) fem un treball específic d’educació emocional i
de valors.
El repte és educar integralment la
persona en les seves dimensions cognitiva, física, relacional, emocional,
transcendental...
Pensem que amb aquest projecte i
amb l’ajuda de tots ho podrem
aconseguir.

Samarreta
125 anys
(PROIDE 2014)
Del concurs organitzat per escollir el
disseny de samarreta ha resultat guanyador en Francesc Parcerisas Vela,
alumne de 2n d’ESO. Aquest any
hem tingut una gran participació i
n’hem venut 1.580. Els diners aniran
destinats a dos projectes de PROIDE.
- Millora de la qualitat educativa als
tallers de d’Institut La Salle a Sta.
Mª Visitación, Sololá (Guatemala)
- Construcció i adequació d’un espai
per una aula d’informàtica a l’escola Signos de fe a l’Assentament
Humà de Huáscara, Lima (Perú).

Finestra Oberta celebra
el seu 5è Sopar Solidari
El passat dimecres 12 de febrer la
sala 01 de l’escola es convertí en un
gran menjador on els 155 comensals
(entre pares, mares, alumnes, exalumnes, professors i Germans) van compartir un sopar de germanor.
Els diners recaptats entre els tiquets i
els plats solidaris de les classes d’ESO
van sumar 1.368 euros, a compartir
entre dos entitats que treballen en el
quart món. Una d’elles és l’Estel
d’Assís, per a que pugui ampliar el seu

espai socioeducatiu, i l’altra, la nova
Llar Germà Adrià, que s’obrirà el mes
de juliol a La Salle Barceloneta per
atendre els joves majors de 18 anys
que deixen d’estar tutelats pels centres
d’acollida.
Des d’aquí volem expressar el més
sincer agraïment a totes les persones
que han fet possible l’èxit d’aquest
Sopar Solidari!
Finestra Oberta
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A tots els
participants:
MOLTES
GRÀCIES!

ESPORTS

Estrenem camp
de gespa artificial
El nou camp de gespa, molt desitjat per tots, s’inaugurarà el proper día 11 de maig en
el marc de les jornades de Convivències i del 125è aniversari. Constarà d’un camp de futbol onze i de dos de futbol set. Aquesta remodelació arrodoneix una actuació que va
començar amb la renovació dels vestidors.

E

l nou camp de gespa respon a la necessitat de disposar
d’unes instal·lacions òptimes per a la pràctica de l’esport. Aquesta fita ha estat possible gràcies a l’aportació econòmica de l’escola i de sponsors privats que disposaran
de tanques publicitàries al voltant del camp.

A continuació, us expliquem com serà i què haurem de
tenir en compte:
El més important és que es tracta d’una instal·lació per a tothom, tant per a jugadors de futbol com per a la resta d’alumnes,
i s’utilitzarà com fins ara. Les classes autoritzades a usar el camp de
terra com a pati podran fer servir el nou. Això sí, els alumnes hauran de portar sabatilles esportives (bambes) i és fonamental que
tots siguem conscients que caldrà tenir-ne molta cura. Per tant,
s’ha d’evitar llançar papers a terra, porqueria i, sobretot, xiclets.
El calçat adequat per aquest terreny són les bambes normals
que acostumen a portar tots els alumnes, però pel que fa a les
botes, cal evitar les de taco metàl·lic o de taco llarg. Molt
millor, doncs, si són botes multitaco.
Aquest tipus d’instal·lació dura entre vuit i dotze anys, depenent de l’ús i de la intensitat de joc, és a dir, que la mitjana és

d’uns deu anys. Pel que fa al seu lloguer, se seguirà fent el
mateix ús i explotació que el que es fa de la instal·lació actual
i sempre fins una hora prudencial.
Serà necessari regar el camp pel confort del joc i pel propi
manteniment de la instal·lació. Normalment, es farà un cop al
dia, o bé a primera del matí o bé a última hora de la tarda,
especialment durant l’estiu. El material del qual està feta la
gespa és el polietilè i hi ha un farcit de sorra i cautxú triturat.
A més, aquesta obra acompanya la remodelació dels vestidors, que son ara més amples i moderns.
Us hi esperem!
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Entrevista a Deli Puerto i Josep Vázquez, recepcionistes de La Salle Bonanova

E

n aquest número coneixerem una
mica més a la Deli i al Josep, les primeres persones que trobem quan
entrem a La Salle Bonanova i les veus que
amablement ens atenen quan truquem
per telèfon. Professionals que desenvolupen la seva tasca en el marc incomparable
i majestuós del hall del col·legi.

Com vau trobar aquesta feina?

Us queden moltes estones tranquil·les
entre les hores d’entrada i de sortida?

Deli Puerto: Per mediació d’una amiga.
Josep Vázquez: Jo vaig enviar el meu currículum i em van
acceptar.

D.P.: Sí, però no deixem de treballar. En aquests casos, controlem càmeres, els nens que passen, els fulls de sortida, objectes
perduts...
J.V.: Passem encàrrecs per a professors, donem claus d’aules,
etc. En moments que no he de fer res, aprofito per repassar
l’anglès.

En què havíeu treballat abans?
D.P.: Anys enrere treballava al comerç i, abans de convertir-me
en recepcionista de La Salle Bonanova, vaig estar al menjador
d’aquesta escola durant tres anys.
J.V.: Sempre he treballat de cara al públic. Les meves feines
anteriors van ser a La Salle Gràcia i a la Casa Provincial (gerència de Germans).

Des que vau començar a treballar, heu notat algun
canvi en el tracte amb les famílies i els alumnes?
D.P.: Sí, abans et demanaven les coses amb més delicadesa,
ara són més exigents. I també em trobo amb més alumnes que
no compleixen les normes, abans saludaven més, obeïen
més...
J.V.: Jo no he notat cap canvi, ni en les famílies ni en els alumnes, clar que fa menys temps que sóc a la consergeria.

Quin és el vostre horari?
D.P.: Entre setmana, de les 7h del matí fins a les 22h del vespre. A les 14h fem el canvi de torn.
J.V.: Els caps de setmana també som aquí. Cada setmana treballa un, ens ho tornem. L’horari és de 8h del matí fins a les
13h del migdia.

Què és el que més us agrada fer
quan no sou a l’escola?

Què us agrada més: treballar de matí o de tarda?

D.P.: M’agrada molt llegir i escoltar música.
J.V.: A mi m’agrada el futbol, llegir, anar a la platja i nedar, i
també anar a la muntanya.

D.P.: Personalment, m’agrada més el matí perquè és més
entretingut.
J.V.: Jo també prefereixo el matí, perquè hi ha més trucades i
més activitat.

Mario Marrugat i Pau Cabezas, 2n ESO B
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“Treballar al
matí és més
entretingut”

