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La Salle
amb les noves
tecnologies
Escola de Música:
El combo més dinàmic

Esports:
Els cracks de l’handbol
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Cartell: María Clavel, 4t ESO B

El valor
de la felicitat

IL·LUMINA LES
XLIII CONVIVÈNCIES!
Com?
Fes-te voluntari

Aporta regals a la tòmbola

Busca patrocinadors

Participa a la festa

Recorda, tots donem llum!!!!
Per col·laborar, omple el formulari que hi ha al web:
http://www.bonanova.lasalle.cat/convivencies/vols_colaborar.htm

Moltes gràcies!
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Salle

U

Ens cal una vida interior rica i feliç per transmetre felicilitat als
altres. Per aquest motiu, hem de dedicar alguns “espais verds” o
moments de la nostra jornada a cuidar-nos, a nutrir la nostra vida
més interior... cosa que ens portarà molts beneficis. La combinació
harmònica de diferents tipus de benestar: material, econòmic,
físic, social, emocional, objectiu, subjectiu... i la interacció entre ells
és el que s’aproxima més al benestar general. El compromís professional és la implicació personal en el treball. Les persones que
tenen un nivell elevat de compromís professional són les que experimenten major benestar professional. I aquest benestar professional ha de començar des de l’etapa de la formació, des de l’escola
amb una bona orientació per escollir estudis en funció dels seus
interessos i aptituds. Pensem que el geni no neix sinó que es fa. El
90% d’èxit està en la intel·ligència emocional. Si desenvolupes la
teva pròpia intel·ligència emocional, tens més probabilitats d’èxit.
La millor manera de tenir èxit és treballar en allò que et fa feliç i la
major font de benestar és implicar-se en activitats o treballs de
desenvolupament personal i social.
L’escola equilibra els objectius de la millora de resultats acadèmics, d’adquisició d’aprenentatges, d’habilitats i de capacitats amb els objectius que permetin a l’alumne créixer de
forma feliç, amb afecte i bones relacions amb els altres, adquirint habilitats socials, assertivitat i empatia, tal com diu l’escriptor R. Kipling: “la batalla de la vida no sempre la guanya l’home més fort o més lleuger, perquè més tard o d’hora, l’home
que guanya és aquell que creu que pot fer-ho”.
Per acabar, us transmeto ben de cor el meu desig de pau,
amor, salut i felicitat a totes les persones que formeu part d’aquesta gran comunitat educativa La Salle Bonanova.

na nova edició del Butlletí del Col·legi arriba a les vostres mans. Les meves primeres paraules són d’agraïment a tot l’equip de redacció per la bona feina i
dedicació. Hi podreu descobrir els batecs que impulsen amb
vigor la vida de l’escola.
En primer lloc, vull agrair molt sincerament les vostres aportacions a la Campanya de Nadal i la vostra participació en el
“Sopar de la fam”, així com l’ajuda al Tercer Món, que promou
els projectes de PROIDE i que s’ha vist afavorida amb les aportacions obtingudes en la venda de samarretes. Expresso ben de
cor el meu agraïment a tots els qui creuen que la utopia de la
solidaritat pot esdevenir una realitat.
Les Jornades de Portes Obertes han estat un èxit. S’han rebut
moltes visites i sol·licituds per iniciar l’escolaritat al nostre
Centre des de P3 fins a Batxillerat. És d’agrair la confiança que
manifesten tantes famílies en l’acció educativa del Col·legi,
com a fruit d’un treball constant i eficaç dut a terme a les aules
i amb les moltes activitats complementàries que incideixen
també en la formació integral dels nostres alumnes. El principal
màrqueting és oferir un excel·lent producte amb una bona
relació qualitat-preu on el centre de tot és l’alumne o la persona, amb un ideari i valors en sintonia amb les idees dels pares
i mares i fidel al seu projecte educatiu per aconseguir bons
resultats i la plena satisfacció i compromís de les famílies.
El valor de la felicitat cada vegada està més reconegut. La felicitat és la principal motivació humana una vegada satisfetes les
necessitats bàsiques. A més hi ha una relació positiva entre el nivell
de felicitat de les persones i el seu rendiment acadèmic i professional. Les persones felices tenen millors estratègies d’afrontament, tenen més i millors relacions socials, tenen més salut...,
sobretot se senten bé amb elles mateixes i amb les altres persones.

Gmà. Joan Carles Jara i Reig, Director

El compromís professional és la implicació personal en el treball.
Les persones que tenen un nivell elevat de compromís professional
són les que experimenten major benestar professional.
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NOTÍCIES

EDUCACIÓ INFANTIL

Les mascotes dels més petits

La samarreta de Proide 2015
Per elegir el disseny de la samarreta de Proide d’aquest any es va fer
a través d’una votació oberta. Es
van presentar 57 propostes per
crear un dibuix que alertés de l’impacte del malbaratament d’aliments al
nostre món.
L’Alba Roger, de 2n d’ESO D de La Salle
Bonanova, ha estat la guanyadora del con-

curs de dibuix de sensibilització. Més de 1.500
samarretes creades per l’Alba lluiran per tot
Catalunya a partir del mes de març. Esperem
que el seu missatge faci prendre consciència
que “El menjar no es llença”.
Felicitats Alba! I agraïments a tota la resta de
participants de La Salle Bonanova i La Salle
Gràcia, així com a tots els equips de professorat
que han animat a la participació.

Els grups d’excel·lència van a més
Una aposta clara per la reorientació educativa que demanen els nous temps.
El curs passat es va començar a treballar per cicles amb un total de 40 nens i
nenes. Enguany 144 alumnes de tots
els cursos de Primària formen part d’un
grup d’excel·lència.
De tres projectes independents s’ha
passat a fer-ne un d’únic per a tota la
Primària, basat en els experiments, de
caràcter transversal i vinculat a l’àrea de

medi natural i social. És, doncs, un projecte interdisciplinari on, a més de l’àrea
central, s’integren les llengües, la tecnologia i, si escau, altres àrees.
Aquests projectes suposen una
ampliació del currículum que permet
estimular la investigació i el pensament
científic incipient emprant la metodologia CAIT, és a dir, fent un aprenentatge
constructiu, autoregulador, interactiu i
tecnològic.

Èxit en el 6è
Sopar Solidari
L’11 de febrer va tenir lloc el 6è Sopar
Solidari que organitza Finestra Oberta.
Aquest any hi van assistir 130 persones.
55 alumnes d’ESO i Batxillerat van venir
impulsats i motivats per un grup d’estudiants de 4t d’ESO d’Aprenentatge i
servei (APS). Altres aportacions van arribar a través del “tiquet solidari”. A més
a més, a les classes d’ESO es van recollir
359 euros amb els “plats solidaris”. El
total recaptat ha estat de 1.438 euros i
anirà directament a la Fundació Comtal
per a que es dugui a terme el projecte
‘Tria Família’. Finestra Oberta agraeix la
participació i col·laboració que hi ha
hagut en aquest 6è Sopar Solidari.
Moltíssimes GRÀCIES!

A
D

Educació Infantil treballem un aspecte de
l'educació emocional a partir de la mascota.
L'alumne/a que s'ha de fer responsable de la mascota té un càrrec important. Es valora la responsabilitat de tenir-ne cura, de fer

coses amb ella, de compartir moments de la vida
personal o escolar amb una mascota amiga. Tot i
que és fictici, la imaginació i la fantasia dels
infants ajuda a desenvolupar sentiments de tendresa i d'estima.

COCO: el company inseparable de P3

MATILDA: la truja més bufona

La nostra mascota, coneguda com a COCO per tots els
companys de P3, és molt
volguda per tothom a l’escola.
Ens acompanya dia a dia a la
classe durant tota la setmana i
els nens i nenes l’estimen amb
bogeria!
El COCO té la sort que cada
divendres se’n va de cap de
setmana amb un company de
la classe. Tots esperen tenir-lo a
casa seva ben aviat. Quan arriba a una llar, de manera conjunta, tota la família té l’oportunitat de preparar les coses del protagonista per a la setmana
vinent. Així, cada alumne/a gaudeix de la seva companyia
durant dos dies i tres nits!
Les nenes i els nens estan encantats de poder estar amb
en COCO en tot moment. El fan conviure i participar en tot
allò que es proposa la família perquè està ben feliç de marxar de l’escola el divendres i de tornar-hi dilluns amb el seu
company.

La Matilda és la mascota de
P4 i ja fa uns mesos que està
amb nosaltres. Ens acompanya en el dia a dia de la classe.
Sort que vàrem decidir cuidarla! La Matilda va arribar a l’escola un matí, estava perduda i
no sabia a on anar. Com que
nosaltres ja som grans, vam
decidir fer-nos responsables
d’ella. I què contenta està!
Cada divendres ens l’hem
d’emportar a casa, així no es
queda sola a l’escola i compartim amb ella la nostra vida familiar. Al tornar, decorem casa seva amb una fotografia del nostre
cap de setmana junts i, així, sempre podem recordar els dies
que hem estat amb ella!
La cançó de la Matilda
La Matilda s’ha perdut
I a La Salle ha vingut.
Entre tots la cuidarem
I sempre l’estimarem.
Dolça, suau i entremaliada,
La Matilda ens agrada!!!

A qui li tocarà el COCO divendres vinent? No ho sabem!! És
sorpresa...

DINO: la mascota de la classe de P5 és un robot
agraden els massatges i belluga la cua quan està content, no li
agrada que el posin cap per avall, ni que fem molt soroll, sap
fer petonets i menjar fulles, però les “xuxes” no li agraden, i
rondina quan li volem donar menjar i està tip. Ja sap caminar
i ara li estem ensenyant a que vingui quan el cridem i a que
ens doni la poteta!

Les nenes i els nens de P5
estan molts contents amb
en DINO, la seva mascota.
Setmana a setmana van veient
com aquest petit dinosaure
aprèn coses noves.
Us quedareu bocabadats de
tot el que ja sap fer:
li agrada que l’acariciem i, així,
aconseguim adormir-lo, li
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Per tantes coses que aprèn li hem fet una medalla:
“DINO ETS UN CAMPIÓ”
Cada setmana esperem amb il·lusió la seva visita.
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NOTÍCIES
PRIMÀRIA

Endevinalles

D

Els nostre conte d’endevinalles
Avui a Català
molt bé ens ho hem passat!
En “Creadors d’endevinalles”, per un dia, ens hem convertit,
i gens ens hem avorrit!
Al contrari, ha estat molt divertit!
A Taller d’Informàtica, després, a Word ho hem passat,
i el nostre propi conte d’endevinalles hem creat.

Preparem
Carnaval
Visita al Monestir de Pedralbes

E

l matí del dia 4 de febrer vam fer una visita guiada pel
Monestir de Pedralbes, que és el monestir gòtic més
gran del món.
Nevava una mica i feia molt fred. Només entrar vam anar al
dormitori de les monges, que ara és un museu. Aquest
Monestir el va fer la reina Elisenda de Montcada l’any 1316.
L’abadessa dormia en una zona més elevada que les altres
monges per poder veure-les.
Entre tots els companys vam fer una piràmide de la societat
feudal, amb els privilegiats i els no privilegiats. Després vam
anar a la farmaciola. Ens van explicar que curaven amb minerals (or, diamants...), animals (granota, aranya...), plantes (farigola, romaní...) i materials varis (orina, saliva...). Més tard vam
veure la tomba de la reina Elisenda. També vam entrar a la sala
capitular, al menjador i a la cuina. A més, anàvem mirant la
biografia de tres monges i una esclava. El que més em va agradar va ser el claustre: hi havia l’hort, una font, arbres...
Finalment, vam voler entrar a l’església, però no vam poder
perquè està en restauració.

Si mai les voleu endevinar,
per la nostra classe podeu passar!
La classe de 4t C

Ell ens diu quin temps farà.

D

urant uns quants dies previs a la celebració de
Carnaval, dediquem moltes estones a preparar la
disfressa que portarem a la rua. Els professors i professores ens ajuden molt, però nosaltres també hi col·laborem. Aquest any els alumnes i les alumnes de tercer anirem
de Batman i de Catwoman. La disfressa la trien els professors
i en general ens agrada, però no sempre és així; la d’aquest
any ens ha quedat molt bé, està molt ben feta i ho hem passat bé preparant-la. Però a algunes nenes no els agraden
gaire els súper herois.
Ens agrada fer la rua de divendres, però alguns i algunes alumnes tenim vergonya que ens vegin els pares desfilant i ballant al
pati. Segurament la part més divertida de la festa es dóna quan
ens visiten a classe tant el Jutge com el Carnestoltes. Ens fan
riure, fan moltes bromes i hi ha molta gresca!

El pots trobar a la tele, a la ràdio o als mòbils.
Si dubtes de quina roba posar-te,
ell t’ho dirà.
Qui és?
Sempre et toco i no em veus,
volo sense tenir ales,
xiulo sense tenir boca.
I faig mal moltes vegades.
¿Qui sóc?
Gerard Ariño, 4t C

Els alumnes i les alumnes de 3r A

A l’hivern em quedo pelat,
a la primavera em creixen les fulles.
Oh! A l’estiu ja m’han crescut!
A la tardor se’m posen de colors
vermells, groc i taronja.
Qui sóc?
Sóc un animal que salto i pujo.
Tinc un forat per respirar i
sóc molt amic dels humans.
Sóc molt intel·ligent.
Qui sóc?

M’agradaria tornar perquè ens ho vam passar molt bé.
Jacobo Azofra, 5è A

Mireia Palenzuela, 4t C
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La Salle amb
les noves tecnologies
La Salle Bonanova va ser present en la 10a edició del Mobile World Congress, que va
tenir lloc a Barcelona del 2 al 5 de març a Fira de la Gran Via (L'Hospitalet), per conèixer les últimes novetats del sector amb l'educació. Un pas més en la ferma aposta del
col·legi de fomentar l'aprenentatge dels alumnes amb les noves tecnologies.

L

a consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el CEO de
GSMA, John Hoffman, van ser els encarregats d’inaugurar la jornada Changing Education Together al Mobile
World Congress, organitzada pel projecte ‘mSchools’ de
Mobile World Capital Barcelona. Aquest acte va reunir a 500
docents de centres d’educació secundària de Catalunya, entre
ells La Salle Bonanova, que hi va assistir representada pel director del centre, Joan Carles Jara. Durant la jornada, la consellera
Rigau va agrair al Consell Escolar de Catalunya el treball realitzat amb l’elaboració d’un document que “permet veure el
mòbil com un instrument positiu i alhora que ens doni les pautes per educar a través del seu ús”.
Irene Rigau va exposar un model de polítiques educatives a
favor de “vetllar per l’alfabetisme digital, evitar l’escletxa social
entre persones digitalment formades i establir les competències digitals en el currículum dels alumnes de Catalunya”.
Rigau va subratllar que “el nou model de persona culta i formada requereix aquestes competències, que són necessàries
per lluitar contra la pobresa”.
Precisament, La Salle Bonanova fa molts anys que treballa en
aquesta línia, ja que sempre ha anat introduint les novetats
tecnològiques a les aules. Tal com explica el Germà Director,
“en temes de tecnologia, la nostra escola ha estat capdavantera. Ara podem dir que totes les aules del centre, des de P3
fins a batxillerat, estan equipades tecnològicament. Tot i que
aquesta implementació ha costat molts diners, fa temps que
apostem per les TIC. Vam ser pioners en la creació de l’aula vir-

tual de l’ESO”. I és que la plataforma Moodle, més coneguda
com a aula virtual, s’aplica als cursos de secundària i batxillerat
des de l’any 2006. És el lloc on tots els professors poden penjar
matèria i els alumnes hi poder accedir per consultar els continguts. Actualment, compta amb 1.176 usuaris registrats.
L’Oscar Romanos i l’Àlex Cerezo són els dos tècnics, amb
més de deu anys d’experiència en el sector de la tecnologia i
la comunicació, encarregats de controlar, gestionar, mantenir i
arreglar tots els equips informàtics que hi ha a La Salle
Bonanova. En ple segle XXI estem molt acostumats als ordinadors, a les pissarres digitals, a les tablets, als mòbils, a les xarxes
Wifi…, però moltes vegades no som conscients del cost que
suposa mantenir tots aquests equips informàtics, els servidors
i els softwares que permeten el seu funcionament. Ells vetllen
per la seguretat del sistema informàtic perquè no es produeixi cap problema a la xarxa i els alumnes, professors i perso8

nal de l’escola puguin treballar correctament amb les TIC.
“Principalment, el manteniment que fem té dues línies
d’actuació: la preventiva i la correctiva. En la preventiva tractem de detectar fallades repetitives en els equips informàtics, disminuir el temps de resposta en les parades, augmentar la vida útil dels equips, reduir costos de reparacions i
detectar punts febles en la instal·lació. Per tant, el manteniment preventiu consisteix en la revisió periòdica dels equips
i dels programes informàtics. En canvi, en el manteniment
correctiu només actuem quan apareix un error o avaria en el
sistema, per exemple, problemes d’instal·lació de software,
substitució de tòners, reparacions d’ordinadors, etc. I ho
controlem a través d’un Gestor d’Incidències”, expliquen
l’Oscar i l’Àlex.
La introducció de les noves tecnologies a les aules de l’escola suposa un cost elevat, ja que aquest control informàtic
es fa a tots els equips, a la xarxa i als servidors. “Hem anat
augmentant el manteniment perquè l’escola ha anat creixent. A més, en el moment que al centre hem tingut la fibra
òptica hi ha hagut un canvi important. Quan la connexió a
Internet ha estat ràpida tot ha anat molt més bé”, comenta
el Director Joan Carles Jara.
Per poder dur a terme correctament totes les classes on s’utilitzen els ordinadors, s’ha de fer un control de les pàgines
web que els alumnes consulten. Per aquest motiu, “l’escola
disposa de dos dispositius encarregats de controlar quins continguts estan autoritzats i quins estan restringits”.

La formació del professorat
En el Mobile World Congress, el CEO de GSMA, John
Hoffman, va destacar que “el treball més important l’estan
fent els professors i educadors a les escoles, que formen part
del canvi tecnològic que està vivint la societat. I tot això està
començant a Barcelona”. Aquesta és la clau de l’èxit de la
transformació que viu l’escola: la formació. Per aquest
motiu, per a que tot funcioni bé i els alumnes rebin les classes en condicions, els professors fan cursos de formació per
estar al dia de les novetats digitals. “Cada any, sempre dediquem unes hores destinades a formació tecnològica. Els
docents hem de tenir habilitat i destresa per manipular les
eines. Les virtuts i els avantatges que et poden oferir aquests
programes són molt grans i per això portem bastant temps
formant-nos per tenir una acreditació suficient en l’apartat
digital”, comenta el Director.
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El tsunami de les noves tecnologies

L’impacte educatiu

El món se’ns fa petit. Els alumnes d’avui en dia ja no poden
créixer si no és de la mà de les noves tecnologies de la comunicació que van canviant i empetitint el món a un ritme trepidant. Són internautes nadius. Són gent a qui no es pot educar
des d’una posició tradicional aferrada a un passat que ja no
existeix. L’era de la pissarra del guix ha estat sobrepassada pel
tsunami de l’era de les PDI [Pissarra Digital Interactiva]. Les
claus de l’actualitat educativa són la interactivitat, els processos
d’aprenentatge basats en el respecte i l’atenció a la diversitat,
l’observació i foment dels ritmes i capacitats personals de desenvolupament i, curiosament, el contacte amb l’entorn més
proper i més “experimentable”, perquè malgrat tot el món no
és fet només de pantalles tàctils.

En aquest marc de transformacions socials, hem iniciat un
projecte d’estimulació per a l’excel·lència basat en el model
pedagògic CAIT (Constructiu, Autoregulador, Interactiu i
Tecnològic). En la societat del coneixement, proposem que
l’alumne construeixi el seu aprenentatge a partir del processament de la informació rebuda, un procés que és regulat, en
primer lloc, pel professorat i que, posteriorment, va a parar a
mans del mateix alumne, que es veu empès a aprendre. Des
de la confluència i contrast dels diversos punts de vista dels
membres del seu grup de treball, l’alumne construeix, de
forma personal, el coneixement, tot servint-se de les TAC tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació- com a font
indispensable d’informació.

Dispositius a La Salle Bonanova
- 7 aules amb 30 ordinadors = 210 ordinadors
- 32 aules interactives amb pissarres digitals
i 32 ordinadors per controlar aquestes pissarres
- 27 aules audiovisuals i 27 ordinadors
- 32 armaris telemàtics per tota l’escola
- Més de 47 punts d’accés sense fils per la zona Wifi

ha de ser un mitjà perquè els alumnes millorin el seu aprenentatge i les seves competències”. Ara bé, els alumnes no estaran
tot el dia connectats als ordinadors, sinó que aquesta tecnologia només s’implementarà en unes hores determinades. “No
hem de perdre el nostre objectiu principal, que és educar.
Realment crec que les noves tecnologies ens ajuden a avançar”, comenta el Germà Jara.
Actualment, el parvulari disposa de 30 iPads per dur a terme
les classes dels més menuts. A més, tots els continguts també
es poden visualitzar interactivament amb els projectors que hi
ha a les aules a través d’un dispositiu Apple Tv.
El Director explica que “s’anirà augmentant i traslladant progressivament aquesta tecnologia als cursos de primària. La tecnologia, que ràpidament pot quedar obsoleta, i la didàctica
han d’estar obertes a nous invents i millores. En aquest sentit
és un no parar i cal recordar que la competència digital esdevé
un projecte cada vegada més transversal fruit del compromís i
motivació del nostre professorat”.

Tablets a Educació Infantil
La novetat més destacada d’aquest curs és la introducció
d’iPads a Educació Infantil. “Els nens petits del segle XXI
són molt intuïtius. Un nen de 3 anys ja utilitza solet la
tablet. És el seu món, és el que ells viuran i aquestes eines
les han de saber utilitzar bé i nosaltres els hi hem d’ensenyar a utilitzar-les. Per aquest motiu, també hi haurà formació
específica per a les mestres del parvulari perquè sàpiguen
utilitzar les tablets, els Macs i les seves aplicacions”, argumenta Joan Carles Jara.
Ara bé, la tecnologia no ha de ser l’element més important
en una aula, “és un recurs. Hi ha escoles que ho veuen com
una finalitat, però jo crec sincerament que la part tecnològica
10

aspecte visual més adaptat a les noves tendències en disseny
web. Per dins, una eina actualitzada que ens ha de permetre
donar una millor resposta a les necessitats de la nostra comunitat educativa.
I què hi trobem a Sallenet 3.0? L’alumnat disposa de recursos
i activitats complementaris que l’ajuden en el seu procés d’aprenentatge. El professorat la pot utilitzar com a eina de suport
a l’hora d’impartir la classe, per proporcionar materials addicionals als alumnes i per plantejar-los activitats. I els pares i mares
hi troben informació sobre el funcionament de l’escola i sobre
les activitats que hi desenvolupen els seus fills, a més de poder
fer el seguiment de l’assistència a classe.
A través dels fòrums de notícies dels cursos i de l’enviament
de correus electrònics, Sallenet 3.0 és una bona eina de comunicació per a tota la comunitat educativa.

La Sallenet 3.0
El curs 2007-2008 el nostre col·legi va estrenar la seva primera
Aula Virtual, basada en el programari Moodle. Van ser temps d’aprenentatge i de familiarització amb aquesta nova eina. Ben aviat,
gràcies sobretot a l’impuls donat per la direcció de l’escola, el seu
ús es va estendre per totes les etapes educatives. L’Aula Virtual es
va convertir en un potent senyal d’identitat de La Salle Bonanova.
El curs 2012-2013 es va produir la integració de la nostra
Aula Virtual a Sallenet, un projecte de La Salle que inclou tots
els centres lasal·lians d’Espanya i Portugal. Sempre mantenint
la seva identitat, la nostra Aula Virtual va millorar en prestacions i ens va permetre compartir la nostra experiència amb les
altres escoles de la xarxa de La Salle.
I arribem al curs 2014-2015. Aquest curs Sallenet s’ha renovat i ara l’anomenem Sallenet 3.0. Des de fora ja observem un
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ALUMNES

ESCOLA DE MÚSICA

D

“La dansa
clàssica és
la meva vida”

L

a Mònica Gómez, estudiant de segon de batxillerat a La Salle Bonanova, compagina els
seus estudis amb la dansa clàssica a Corella
Dance Academy. Aquest últim any ha fet una gira
per Espanya formant part de l’espectacle A+A de la
companyia d’Àngel Corella.

Quan i per què vas decidir dedicar-te professionalment a
la dansa clàssica?
Quan tenia 14 anys, a l’escola de dansa on anava em van
donar un paper molt important en una obra. A dalt de l’escenari vaig experimentar un dels instants més màgics de la meva
vida. Va ser en aquell moment que vaig saber que volia dedicar-me a la dansa clàssica i vaig descobrir que havia trobat allò
que em feia feliç.
És molt difícil per a tu combinar els estudis amb el ball?
És molt complicat i dur. No és fàcil fer un segon de batxillerat
i anar a classes de dansa entre 3 i 4 hores diàries, més caps de
setmana que es poden convertir en més de 5 hores d’assaig.
Però estic convençuda que, una persona que ha trobat allò que
la fa feliç i que estima més que qualsevol altra cosa, ha de lluitar per aconseguir el seu objectiu. Totes les coses es poden fer
amb organització i força de voluntat.

Com et sents quan balles?
És molt difícil d’explicar, però si hagués de definir el moment
en què em trobo a l’escenari, diria que és un instant en el que
sento que tinc el poder de captivar i fer gaudir al públic, i al
mateix temps gaudir jo també. No vull que s’acabi aquell instant, quan es crea una atmosfera màgica entre la música, els
moviments, el temps... i només estàs tu i el públic.

Has pensat alguna vegada en deixar el batxillerat?
Mai se m’ha passat pel cap. Penso que és fonamental per a la
vida tenir estudis i, sobretot, cultura. Naturalment, fer batxillerat o no és una decisió personal, ja que les persones han de fer
allò que els faci feliç. Estic molt agraïda als meus pares perquè
són els que m’han inculcat la idea de no deixar mai els estudis,
i m’han animat a fer el que jo vulgui amb total llibertat. Tinc
ben clar que no només haig d’estudiar, sinó que vull estudiar.
Mai has sentit que t’estàs perdent algunes coses de la
vida per la teva gran dedicació a la dansa?
Al llarg d’aquests últims anys, en els que he dedicat tantes
hores a assajar, m’he perdut moltes coses, com ara festes, quedades amb amics, sortides... I cada vegada me’n perdo més. La
veritat, però, és que no em perdo res meu, perquè la meva vida
és la dansa i tinc ben clar que això està per sobre de totes les
altres coses.
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El combo més dinàmic

S

Quin consell donaries a aquelles persones que també
volen arribar a ser professionals de la dansa, de la música, d’un esport d’elit...?
Primer de tot, dedicar la teva vida a una cosa d’aquest tipus
suposa sacrificar moltes d’altres i és un esgotament físic i mental molt gran. Per això crec que, per davant de tot, has d’estar
segur que és al que et vols dedicar i saber amb certesa que
estàs “destinat” a fer-ho. És el que et fa i et farà feliç. Un cop
estiguis segur, el meu consell és anar a per totes i superar qualsevol obstacle per tal d’aconseguir el teu objectiu. Una cosa
bàsica per a mi és ser humil, no conformar-se mai amb el que
un obté, ja que aquest sacrifici et farà millorar. Avui en dia hi
ha tanta competència en tots els àmbits que només els millors
arriben a dedicar-se a allò que els agrada.

om dos estudiants de 3r d’ESO i fem classes a l’Escola
de Música La Salle des de fa 9 anys, i combo, una activitat en grup, des de fa 2. Interpretem cançons que ens
agraden amb guitarres, baix, bateria, piano, violí… Hi ha dos
professors que ens guien i ens ensenyen com treballar i interpretar la música en grup. Ells són en Gilberto i la Gemma.
El combo és una hora a la setmana, i és la millor. Ens ho passem molt bé i gaudim molt quan estem tocant tots plegats.
Se’ns obliden les preocupacions i estem tota l’estona rient i
cantant. Cadascú aporta una cosa a nivell musical i entre tots
ens complementem.
Treballem molt dur per aconseguir que soni tot bé. El
Gilberto ens ha ajudat molt i hem crescut molt com a músics
i com a persones gràcies a ell. Ara que ha marxat a un altre
país per fer realitat el seu somni, posarem en pràctica tot el
que ens ha ensenyat, i no oblidarem aquesta hora a la setmana on ens mostrava coses noves i ens guiava per ser un
gran grup. Amb l’Aníbal, l’altre professor que ha vingut, i la
Gemma seguirem treballant i aprenent en allò que més ens
emociona: la música.

Júlia Molina, 2n Batxillerat B

Clara Serrahima, 3r ESO B i Cíntia Díaz, 3r ESO C
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ESO I BATXILLERAT

Quarta fase del Projecte Comenius

L
Ampliació de Matemàtiques
Extraescolar 2n de batxillerat
van resoldre l’enigma inicial. Així fou com els visitants de la
casa de les respostes es van entregar al plaer de pensar per
pensar i alimentar l’arbre del coneixement i l’embrió del món
que tenim tots al nostre interior.”
Cada activitat paral·lela als estudis generals, que té com a
objectiu principal l’ampliació dels coneixements “reglats”, és
una via de sortida directa al jardí secret del que hem parlat. I
les matemàtiques reflecteixen aquesta necessitat de pensar per
pensar, d’establir reptes més importants que la seva possible
resposta. Quan el procés de raonament és en sí el tresor més
preuat, el camí resulta una veritable obra d’art.

El jardí secret
“La casa de les respostes no té finestres. Els visitants ni tan sols
obren els ulls i es deixen endur per les indicacions clares i monòtones de la veu. Molts ja no recorden què busquen, i remenen
com autòmats entre caixes desgastades de somnis oblidats. Les
respostes, paraules inconnexes de llengües mortes, omplen els
racons d’aquest indret obscur, i atrauen amb avidesa els convidats. La veu travessa els robots com la llum travessa el vidre, i
atrapada per les no finestres, es perd en la foscor.
Obren portes, s’arrosseguen per passadissos i recorren les parets amb
els sentits apagats, ensumant l’essència putrefacta de vides anteriors.
Alguns, perduts entre laberints de portes i cartells invisibles,
s’imposen a la guia fixa i aconsegueixen sortir. Aterrats, i encara amb els ulls tancats, senten un murmuri suau, encisador, un
xiuxiueig dolç. Per un moment, es fa el silenci i, en obrir les parpelles, observen un espectacle meravellós. Un jardí ple de
belleses exòtiques, d’on brolla la llum més pura que mai han
vist, llum plàstica, que els envolta i alhora fuig, dibuixant formes impossibles en un cel de tots els colors. I llavors recorden
què els havia portat a aquella casa d’horror; buscant la resposta a la pregunta fonamental, havien caigut al pou de la desídia
i la conformitat, al matalàs dels raonaments robats, buits.
Havien sortit a la caça d’un sentit per a la seva existència, i
havien acabat venent-la. Havien repudiat els dubtes i s’havien
ofegat en respostes a qüestions que ningú havia plantejat. I
ara, de nou, en aquell jardí secret, en forma de dolces veuetes,
milers de nous secrets, de nous reptes, alimentaven el motor
del seu ser. I, és així com els visitants de la casa de les respostes

Experiència i raonament
En la meva experiència a “Ampliació de Matemàtiques”,
vaig poder compartir aquesta passió amb altres visitants perduts i, pragmàticament, millorar la meva capacitat de raonament lògic i pensament matemàtic de cara a estudis superiors
i a proves d’accés universitari. Més de 40 alumnes de 2n de
batxillerat han pogut gaudir o gaudeixen d’aquesta experiència des que va aparèixer a principis del curs passat. M’agradaria
convidar a altres matèries a fugir de la veu, a obrir finestres i
crear nous grups d’ampliació que, compartint el mateix objectiu, permetrien a més gent unir-se a aquesta “corrent” i enfocar l’obtenció de noves preguntes des de diferents prismes.
Marc Duque, estudiant de 1r de Bioquímica
Professor: Manel Martínez, Cap de Departament de
Matemàtiques
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Visita a una granja escolar

e l’1 al 5 de desembre, uns quants alumnes
de 3r d’ESO vam anar a Graz, Àustria, com a
representants de l’escola per participar a la
quarta fase del Projecte Comenius, titulat A healthy
snack. Durant aquesta fase ens disposàvem a aprendre un munt de coses sobre com fer eco-packagings
respectuosos amb el medi ambient i adients per als
nostres snacks com ara galetes de xocolata, barretes
de cereals, aperitius salats, iogurts, pas de pessic...
Tot súper 100% saludable.

Per tal de conèixer millor d’on provenen les matèries primeres,
que són la base de la nostra alimentació, vam fer una visita a una
granja escola. Aquí vam aprendre com s’obtenen els aliments en
el sector primari i part del desenvolupament de les matèries
orgàniques fins que, finalment, esdevenen consumibles en el
sector terciari. Per altra banda, vam fer una visita a l’Ajuntament
de Graz, i aquesta va ser per a molts una de les millors experiències de la setmana. Dins d’una sala de plens preciosa ens va
rebre la consellera d’educació. Els professors van exposar el nosEl primer dia vam fer una brevíssima visita per Viena perquè
tre Projecte i els alumnes de totes les delegacions vam compartir
feia un fred que pelava, plovia i gairebé no es podia estar al
una experiència única i irrepetible. Per a alguns va ser interessant
carrer. Després ens van portar a l’escola, on els nostres penel fet d’haver de parlar en anglès davant de tothom.
pals, o amics de l’intercanvi, ens van rebre molt efusivament.
Per a molts, en aquesta visita hem après valors com el fet de
Al dia següent vam posar en comú els Powerconviure amb gent d’altres cultures, hem realitzat
Points que els representants de cada país “Hem après valors com activitats “extraescolars” que ens han encantat
havíem fet sobre possibles eco-packagings. A el fet de conviure amb (com ara patinatge sobre gel) i hem gaudit de tarpartir d’aquest moment, vam anar treballant gent d’altres cultures” des de compres per la ciutat, on el més important
sobre l’alimentació i l’empaquetatge. Vam fer
era la companyia dels altres i fer nous amics.
tallers on ens van ensenyar a dissenyar bossetes d’eco-plàstic.
Tots coincidim en què ha sigut una experiència molt agradable
Va ser increïble perquè la base era un tipus de farina a la qual
i enriquidora. Els nostres amics austríacs sempre ens van tractar
se li afegia aigua i glicerina! I vam aprendre a fer paper premcom a un membre més de les seves famílies i els hi estem molt
sat i a utilitzar-lo com a possible empaquetatge. També vam fer
agraïts. El fet de tenir temps per visitar Graz ens va fer adonar que
eco-packs amb paper de diari (ideals per a les galetes i les barestàvem en una ciutat molt bella. Quan va arribar el dia del
retes de cereals), vam decorar bosses de cartró per posar-hi els
comiat, que va coincidir amb Sant Nicolau, moltes famílies ens van
snacks, etc. Ens ho vam passar molt bé.
fer regals. Un record més que portem al cor. L’adéu va ser trist,
però ara nosaltres els esperem amb els braços oberts, ja que cap
al 13 d’abril seran ells, juntament amb altres companys francesos
i anglesos, qui ens faran una visita. Aleshores, continuarem fent
activitats -ara sobre la publicitat del nostre snack- i acabarem el
Projecte amb un concurs d’anuncis. Estem desitjant tornar-los a
veure. La darrera fase del Projecte promet ser molt interessant!
Nicole Bolon, Pau Cabeza, Nil Hernández
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Reflexió per la Quaresma:
el ‘silenci interior’

M’agrada l’esport
i gaudeixo al meu Club!

D

es de fa uns anys, el Club Esportiu La Salle Bonanova no ha parat de créixer. En qüestió de tres anys
el nombre d’esportistes s’ha incrementat en gairebé 100. Aquesta temporada 2014-2015 som 675
jugadors repartits en set seccions: bàsquet, hoquei, futbol, handbol, judo, gimnàstica rítmica i
voleibol. Hem preguntat als mateixos membres del Club perquè ens expliquin quines són les raons d’aquest èxit i algunes de les seves vivències.

A

la interioritat, on es troba Déu i el seu Esperit. I un dels camins
per arribar-hi és la respiració. El ritme de la respiració és doble:
inspirar i expirar. Tant de bo que el nostre ritme espiritual sigui
aquest: donar i rebre; ajudar i deixar-se ajudar, estimar i deixarse estimar. Per fer això ens cal perseverança, humilitat i una
mica d’humor. Sempre puc tornar a començar, sempre puc
aprendre. Que tingueu una bona Pasqua!

vui anem atabalats, de pressa, neguitosos. Estem dispersos. Ens manca la capacitat d’estar amatents a allò
que fem. Ens manca atenció. El mòbil ocupa quasi
tot el nostre temps lliure i a vegades el què no és lliure. No
sabem estar sols, ni estar en silenci amb nosaltres mateixos, ni
escoltar l’altre. Ens costa fer silenci interior i exterior. Això és
perquè estem ple de sorolls, sentiments i pensaments. El silenci
ens unifica a tots per dins. Ens cal fer silenci, ens cal meditar,
és a dir, peregrinar al centre de nosaltres mateixos per arribar a

El gust de l’esforç:

M’ho passo genial!

“Entreno tres vegades a la setmana i de vegades és una mica
dur, però m’agrada molt. A més
a més, l’entrenadora ens deixa
beure aigua quan estem cansades, així que m’ho passo molt
bé. Des de petita el que més
m’agrada són els exercicis amb
la cinta”.

“M’agrada molt i m’ho passo
molt bé practicant el bàsquet. Gràcies a això he fet
molt bones amigues i amics.
El que més m’agrada és la
competició. Quan guanyem
ho celebrem abraçant-nos i si
perdem sabem que hem de
millorar totes”.

Carla Oliva Vela,
Gimnàstica rítmica

Mar Saladrigas,
Preinfantil de bàsquet

Gmà Miquel Xancó

El treball en equip:

Un Llinars molt espiritual

E

l sis de febrer, una cinquantena d’alumnes de primer de
batxillerat ens vam reunir per anar a passar un dia i una
nit a Llinars del Vallés per preparar la confirmació d’una
manera més divertida i lúdica. Va ser una experiència molt enriquidora, ja que vam fer moltes activitats en conjunt, però sense
deixar de banda la part religiosa i humana. A més a més, vam
treballar temes molt profunds del dia a dia que mai ens havíem
parat a pensar. Per exemple, la manera en què ens afecta la pressió de la societat i l’important que és ser un mateix. Les activitats
van ser molt divertides i ens vam riure moltíssim: ballàvem, cantàvem, fèiem diferents proves, jocs… A la nit, per agafar més
forces, ens van donar un got de llet amb galetes, un detall que
ens va fer molta il·lusió a tots. Era com si tornéssim a ser petits
un altre cop. Al dia següent van arribar els pares. Amb ells vam
fer una petita activitat i la celebració de la eucaristia, en la que
pares i fills participàvem junts. Finalment, ens vam reunir tots
plegats per dinar i acomiadar-nos. Crec que, en nom de tots els
que hi vàrem anar, podria dir que va ser un esdeveniment molt
ple. Tots vam demanar quedar-nos un dia més!

Miquel Ferrer,
Mini 2 de bàsquet

Un entorn
de qualitat:

“M’agrada relacionar-me amb
la gent i fer amics. Practicar un
esport en equip és un compromís perquè ens hem d’ajudar
entre tots. És important passar
la pilota a tots els companys
perquè puguin fer cistella. Jo
vinc a tots els entrenaments. En
una ocasió em vaig trencar el
braç i seguia venint a entrenar
perquè pensava que era necessari per seguir aprenent”.

Diego Bellino,
Juvenil de futbol

Fer esport és sa:

Els valors de l’esport:

“El meu fill va triar
l’handbol perquè tenim
membres de la família
que ja l’havien practicat. Considero que li és
útil perquè treballa en
equip i perquè és sa”.

“Per a mi el més important és
transmetre els valors de l’esport, sobretot quan els esportistes són nens. Aquests valors són
el respecte, la companyonia...
Intento que puguin transferir el
que aprenen a l’handbol (esportivitat, joc en equip) en el dia a
dia de la vida quotidiana”.

Juan Quesada,
pare de Pedro, jugador
del Prebenjamí d’handbol

Marta Roldán, 1r Batxillerat D
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“Després de tants anys lluny
del Club ha estat una grata
sorpresa haver tornat i
veure l’evolució que hi ha
hagut. Vestuaris completament nous i camp de gespa,
però mantenint l’esperit de
competició de sempre dels
entrenadors”.
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Marc Tomàs,
entrenador del
Prebenjamí d’handbol

ESPORTS
Handbol:

Una fornada
de cracks

A

questa temporada 2014-15 ens està
aportant moltes coses, però el més
important és que s’estan reafirmant, encara més, els valors sobre els
quals se cimenta la secció d’handbol de La
Salle Bonanova.

L’handbol de La Salle és una secció de present i de futur,
però tampoc podem donar-li l’esquena al passat. La gran feina
realitzada per entrenadors i coordinadors no pot passar desapercebuda. Tenim la gran sort de poder plantejar-nos reptes
que fa cinc temporades eren impensables. Tot plegat és gràcies
al treball dut a terme des de fa molts anys.
Ara hem de viure el present, però sempre amb la mirada
posada en el futur. Ens basem en la cultura de cantera i el valor
més preuat són, precisament, els més petits. Hem de seguir
cuidant-los, ensenyant-los i educant-los amb els valors de l’esport. Això, de moment, ho tenim assegurat amb aquests
herois anònims que en diem entrenadors. Moltes felicitats a
tots ells i a seguir treballant!
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Sènior A

Benjamí

Infantil A

Després de fer una temporada excel·lent a la Lliga Catalana
-la màxima categoria de l’handbol català-, el Sènior A tenia
un repte complicat. Per diverses raons, alguns jugadors i
entrenadors van decidir canviar d’aires i això suposava un cop
dur per a la secció. Amb aquesta pèrdua, la temporada es
presentava plena de dubtes i amb la gran fita d’igualar els
resultats esportius de l’any 2013-14.
L’inici de l’equip a la competició va ser fulgurant i ràpidament va agafar el liderat de la categoria. L’equip ha acabat la
primera volta imbatut, desplegant un joc fantàstic, guanyant
els tretze partits i fent gaudir a tots aquells que s’apropaven
al poliesportiu de La Salle. La segona volta ha començat igual
que la primera, amb victòria rere victòria. S’han arribat a guanyar quinze partits seguits de quinze disputats. En la història
de tota la competició només un equip ha estat capaç d’aconseguir aquesta fita.
Amb tot plegat ens trobem davant d’una situació històrica
per a la secció d’handbol de La Salle: la possibilitat de pujar a
Primera Estatal. Així doncs, si voleu gaudir del millor handbol
de la ciutat i ajudar a fer una mica més gran La Salle, veniu a
veure els partits, us ho passareu com mai i us sentireu en família. Sereu l’última empenta que ens fa falta!

La gran sorpresa de la temporada és el Benjamí. Es presentava un equip amb moltes incògnites perquè era el seu primer
any i no sabíem ben bé com encaixaria el grup. Ara bé, aquests
dubtes es van esvair després del primer mes de competició i
ara, després de cinc mesos, podem afirmar que és un tros d’equip. Imbatuts en lliga, s’han proclamat campions d’hivern i la
segona part de la competició ha començat igual que la primera: victòries i més victòries. El benjamí fa un joc molt ràpid i, a
dia d’avui, sembla invencible.

Una de les joies de la secció és l’Infantil A. Aquest equip
sempre ha treballat com el que més i els resultats així ho
demostren. Es tracta d’un grup que, temporada rere temporada, ha mostrat una perfecta harmonia entre jugadors, entrenadors, pares, àrbitres i tot l’entorn que els rodeja.
Aquest any, l’Infantil A ha tingut la gran mala sort de creuarse amb un dels equips més potents de Catalunya. Aquest petit
entrebanc, però, no els va fer afluixar, sinó tot al contrari, i van
estar a punt de classificar-se per la Lliga Catalana. Va ser una
eliminatòria apassionant i va assistir-hi el seleccionador català
de la categoria infantil, entre d’altres.
L’Infantil A partia, i segueix partint, com un dels equips favorits per endur-se la lliga. En aquesta primera fase va líder destacat del seu grup. Si no té un ple de victòries és per les nombroses baixes i lesions que han anat sorgint en aquests cinc primers mesos de competició.

Entrevista a Ana Fernández:

“Portem un impermeable
sempre posat
per no mullar-nos”

L

Com vas arribar a Finestra Oberta?

Has treballat en altres campanyes solidàries?

Vaig començar a col·laborar com a mare d’alumnes del col·legi
-tinc dos fills, el Víctor i l’Anna, que han estudiat aquí- i per
mitjà de la Comissió de Religió i Obra Social de l’AMPA.

Si et refereixes a si havia fet voluntariat amb altres entitats, sí.

Has viatjat a països subdesenvolupats per ajudar?
No, és la meva assignatura pendent.

A quin any vas començar a treballar-hi?
La col·laboració la vaig començar a l’any 1985 i des del 2005
en sóc la coordinadora.

Creus que els joves estem suficientment
conscienciats de la realitat que ens envolta,
de les dificultats que té la gent?

Per què vas decidir anar a Finestra Oberta?

No. Tot i que es té molta informació, en general no arriba al cor.
Portem un impermeable sempre posat per no mullar-nos. Finestra
Oberta crida i ofereix un camí de conscienciació i experiència.

Perquè em va oferir l’oportunitat de conèixer les necessitats de
la gent més fràgil de la nostra ciutat.

Com es va formar aquesta entitat?

Què t’aporta aquesta entitat i
què t’ha fet continuar tot aquest temps?

Es va formar gràcies a un petit grup de Germans i pares del
col·legi, recolzats per l’AMPA durant el curs 1982-1983. El
Germà Jaume Sitjar va ser l’ànima i el responsable durant
molts anys, fins el dia del seu traspàs al cel.

M’aporta un sentiment molt profund de donació i una visió
senzilla i propera de la vida.

Finestra Oberta t’ha canviat la vida?
Per què es diu oberta i no tancada?

M’ha fet mirar la vida amb altres ulls i valorar les coses des
d’una altra perspectiva.

Perquè tots els que col·laborem a Finestra Oberta ho fem amb
una actitud oberta i d’estimació a tothom.

Després de tants anys, hi ha
alguna anècdota que recordis amb emoció?

Com i quan et vas iniciar en el voluntariat?
Vaig començar de jove, des de l’escola on estudiava. Crec que
sempre he tingut aquest sentiment i disponibilitat.

Quan vaig començar a fer companyia a malalts, em va impactar molt l’experiència amb una de les senyores grans. Després
de visitar-la durant molts dies i parlar-li, sense cap resposta per
part seva, ni un gest, vaig pensar que no podia comunicar-se,
que potser no m’entenia. La meva sorpresa va ser quan un dia,
quan vaig arribar a la seva habitació, va exclamar: “Que bé, ja
ha arribat la meva amiga!”.

Per què vas decidir quedar-te
aquí a La Salle Bonanova?
L’esperit de La Salle em va captivar i em vaig comprometre
amb la seva missió.

Et fa feliç?

Entrevistadors:
Adriana Harrison, Paula Ferré i Laia Roca, 4t de Primària
Mario Marrugat i Valentina Torres, 3r d’ESO
Sergio Serrano, Santi Cros i Marta Portolà, 1r de Batxillerat

Sí, molt feliç. És un privilegi viure i compartir tants moments
entranyables. Sempre dic que si tornés a néixer, tornaria a fer
el mateix perquè m’omple molt.
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’Ana Fernández és la coordinadora i educadora de
Finestra Oberta, l’entitat solidària sense ànim de
lucre de La Salle Bonanova. Va néixer a Màlaga, però
amb només una visita a Barcelona ja no va tenir motius per
tornar a la seva ciutat natal. Li agrada cantar a la coral de
l’escola amb altres pares, però amb el que realment gaudeix dia rere dia és amb l’ajuda que dóna als altres.

