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rriba a les vostres mans el primer butlletí del curs
2015-16. Hi trobareu informacions i comentaris d’allò
que conforma el transcurs de l’activitat escolar a La

Salle Bonanova. Les meves primeres paraules són d’agraïment
a tot l’equip de redacció per la bona feina que fa.

Estem evolucionant cap un nou paradigma no solament en
l’àmbit social, econòmic, laboral, filosòfic sinó també en el món
educatiu. L’escola és una de les pedres angulars de la societat i
és un reflex de la mateixa societat.

L’èxit escolar dels nostres alumnes és el resultat d’un procés
que comença en les primeres etapes i que es va consolidant a
mesura que es van adquirint els coneixements i es van assolint
les competències que els permeten gestionar situacions del dia
a dia i construir nous coneixements per ser més competents.
Un dels nostres objectius és desenvolupar al màxim el talent,
les intel·ligències múltiples de tots els nostres alumnes per anar
furgant el seu projecte de vida amb èxit a nivell personal, pro-
fessional i social.

Els canvis d’aquestes últimes dècades, la globalització, les cri-
sis, les noves tecnologies... obliguen a replantejar l’orientació
educativa, el currículum i les estratègies d’ensenyament i apre-
nentatge, com diu Howard Garner, la irrupció de les noves tec-
nologies ens obliga a educar els nens de manera diferent. 

Si ens preguntem si les escoles poden innovar, donaríem un sí
rotund, i més a la nostra xarxa de col·legis. Cal pensar que els in-
gredients dels canvis ja són a l’escola. Al nostre centre tenim plans
i projectes interdisciplinaris i petites o grans innovacions que afa-
voreixen l’assoliment de millors resultats acadèmics i alhora mi-
lloren el desenvolupament competencial dels nostres alumnes per
a la vida. En aquest sentit, el centre potencia les competències

emocionals i espirituals a partir del programa Hara.
Enguany un aspecte que estem desenvolupant és la implicació

de les famílies, aportant el coneixement dels pares i mares, un
exemple el tenim en la col·laboració de la setmana de la ciència
o en la voluntat de participar en el programa Família – Escola,
Acció compartida (FEAC) per promoure la reflexió i el diàleg
sobre temes educatius. Creiem que el sistema educatiu no ha
de ser un sistema aïllat sinó tot el contrari, interrelacionant l’àm-
bit de l’escola, el de la família i el compromís amb l’entorn
creant dinàmiques noves a la comunitat educativa.
Expresso ben de cor el meu reconeixement a tots els professors
i professores, a l’equip directiu, a la comunitat de germans, al
personal d’administració i serveis i de manteniment, als com-
ponents de l’AMPA i a tots els delegats i subdelegats de pares i
comissions i grups de treball o col·laboradors. Gràcies per la vos-
tra aportació positiva i constructiva en la bona marxa de l’Escola. 

He d’agrair la col·laboració de tots vosaltres en la Campanya
de Nadal, per la molta participació des dels diferents àmbits: Fi-
nestra Oberta, PROIDE, alumnes de 2n de batxillerat amb la bo-
nica proposta del “Quilo”, l’aportació econòmica i la recollida
d’aliments a totes les classes. Tothom s’ha posat a remar amb
força pel bé comú, creant activitats de solidaritat, fent que la
vida sigui més fàcil de viure, especialment per als qui tenen més
necessitat.

Finalment aprofito per desitjar-vos molt bon Nadal ple de
pau, salut i amor i que sigueu molt feliços cadascuna de les
24 hores dels 7 dies de la setmana els 12 mesos del proper
any: 24 x 7 x 12 = 2016.

Gmà. Joan Carles Jara i Reig, Director

L’escola és una de 
les pedres angulars 
de la societat

“Si ens preguntem si les escoles poden innovar, donaríem un sí rotund, i més a la 
nostra xarxa de col·legis. Cal pensar que els ingredients dels canvis ja són a l’escola”
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La comunitat educativa de La Salle Bonanova 
us desitja un bon Nadal i un any nou ple de joia.
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l Treball Cooperatiu és una estratègia metodològica que
es va començar a posar en pràctica el curs passat a tota
l’escola i que enguany consolidem. A l’Educació Infantil

és potser l’etapa on costa més implementar aquest tipus de tre-
ball atesa l’edat dels infants i el seu nivell maduratiu. No obstant
això, ens hi hem posat amb molt d’interès i ja podem veure di-
verses dinàmiques.  

El  treball per bessons: es tracta d’un treball on dos companys
comparteixen una conversa, s’ajuden en els hàbits, com per e-
xemple cordar un botó o posar una bata de plàstica, es donen
pistes per fer una lletra que un o l’altre no coneix, per escriure
una paraula, etc.  

Dels bessons, passem a parelles de bessons, és a dir, a equips
de quatre. Tant de manera individual com en equips treballem
assignant un rol. Aquests rols poden ser: el “prota”, que és el
que fa encàrrecs, lidera les rutines, etc.; l’“environment”, és
l’encarregat de distribuir els materials, el “coordinator” qui or-

ganitza la tasca de l’equip i promou la participació; i l’“spea-
ker”, el portaveu de l’equip. Aquests rols es van introduïnt pro-
gressivament des de P3 fins a P5 i són rotatius.  

Algunes de les normes que treballem són: respectar el senyal
de silenci, mantenir un nivell de so adequat, participar, demanar
ajuda abans a un company que a la professora i deixar el que
fas per ajudar un company.

Finalment, quan els nens i nenes ja coneixen les normes i
saben treballar per bessons o equips, comencem a aplicar al-
guna tècnica com ara l’entrevista simultània, bessons pensant,
foli giratori, llapis al centre, dibuix cooperatiu....

Amb aquestes estratègies metodològiques volem aconseguir
un aprenentatge entre iguals, una interdependència positiva,
una participació equitativa i un augment de la responsabilitat
individual. Junts aprenem a treballar de manera individual, tots
aprenem més i millor i reafirmem el que sabem quan ho expli-
quem als altres. 

PASTORETS

Treball Cooperatiu 
al parvulari

E

Fa 40 anys va aparèixer el primer Satanàs de la història
dels Pastorets dalt de l’escenari del teatre de l’escola.
Josep-Narcís Arderiu va ser qui es va vestir de vermell per
espantar els pastors de l’obra. Enguany, el personatge
l’interpreta l’Ariadna Viñes, alumna de 2n d’ESO C.

l passat és Josep-Narcís Arderiu (curs 1974-75), el primer
alumne en interpretar el malvat personatge: “Vaig tenir
l’honor de ser l’escollit per fer de Satanàs. Tant en les

reu-nions d’assaig com el dia de la representació ens ho vàrem
passar d’allò més bé. El més difícil era que havia de cridar molt
i fer veure que era un ésser despreciable que només feia por. La
sorpresa va ser el dia de la representació, ja que era el primer
dia que ens vestíem amb les disfresses: la perruca, la capa, els
mallots vermells i les sabates  de color vermell, que portaven
tacó. Com lliscaven aquelles ‘endimoniades’ sabates! El meu re-
corregut entre el públic, entre crits i cops de capa, el recordo
realment difícil perquè havia de vigilar de no relliscar pels pas-
sadissos de la platea. Finalment, ens va agradar tant a tots, que
l’any següent, tot i que ja no estàvem al col·legi, part del equip
vam repetir representació, però en aquest cas jo vaig anar de
pastor”.

I el present és l’alumna de 2n d’ESO C Ariadna Viñes: “Des
de fa uns anys, en veure els Pastorets, sabia que algun dia
podia arribar a ser Satanàs, i aquest va ser el meu propòsit.
Així que des de petita vaig anar-me preparant fent de pasto-
reta, de fúria de l’infern, i de pecat capital, entre d’altres, i he
tingut la sort que, finalment, m’han donat el paper. Quan
m’ho van comunicar la sensació va ser d’una alegria immensa
i  de satisfacció perquè havia aconseguit el meu propòsit de
feia molt de temps”.

Satanàs, passat i present

E

Els assajos s’han fet des d’octubre, els dilluns
de 17 a 18 h, i els dimecres de 15 a 16:30 h. 

Les representacions són el 16 i 17 de desembre
de 15 a 16:30 h per als alumnes del col·legi i el 
dissabte 19 a les 17 h per al públic en general.

Per primer cop hi ha entrades numerades i venda 
anticipada els dies 16 i 18 de desembre  de 17 a 18 h 
al teatre mateix i el dissabte hi ha venda d’entrades des
de les 16h.

En l’edició d’enguany hi participen 116 nens.

Pastorets 2015
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urant el passat estiu es va dur a terme una renovació
total d’algunes aules i espais de primària. Actualment
ens trobem en una primera fase, aturada per l’activitat

acadèmica, que es reprendrà el proper estiu per finalitzar la re-
novació total de la segona planta de l’edifici central on es troben
ubicats els cursos de 1r a 4t d’Educació Primària.

Aquesta renovació va molt més enllà del canvi estructural.
Està pensada i dissenyada per aconseguir un clima de benestar
i confort que afavoreixi la concentració, l’ambient de treball i
l’òptima implementació de les noves metodologies didàctiques
que estem treballant a tota l’escola. 

Com s’ha aconseguit aquest canvi?
S’ha ampliat la mida de totes les aules, cosa que permet la

col·locació de les taules en grups de quatre, imprescindibles pel
treball cooperatiu. Tots els membres del grup tenen una bona
orientació per a contactar visualment amb un punt central: la PDI
(pissarra digital interactiva), lloc en què també es col·loca el do-
cent o l’alumne quan cal desenvolupar una activitat adreçada al
gran grup. Per obtenir aquesta orientació, de vegades els grups
de quatre o cinc formen una T que ocupa més espai que el tra-
dicional grup de quatre alumnes encarats. Mentre es realitza una
activitat de caire cooperatiu, el docent té un rol actiu: va passant
pels grups, guiant i recolzant l’activitat que s’està fent. Cal una
mica d’espai per anar transitant físicament de forma àgil, sense
interferir en l’activitat pròpia del grup. Aquesta ampliació de l’es-
pai s’ha convertit en un agent facilitador que ens permetrà aplicar
la metodologia del treball cooperatiu de forma òptima.

El disseny dels nous espais està pensat per a un ús polivalent.
En el passadís de primer trobem tres espais, dos d’ells separats
per una paret movible que permet fer-ne un de gran o dos de

més petits; el tercer espai disposa d’unes taules grans per fer
tasques cooperatives i que es poden moure i plegar per disposar
de tot l’espai lliure.

A les aules de tercer, un racó té com a finalitat pròpia acollir grups
reduïts d’alumnes que hi podran desenvolupar activitats de caire
competencial: aprendre a aprendre, adquirir autonomia i iniciativa
personal en un marc de treball amb una presència rellevant de la
competència digital. S’hi faran activitats de consulta i lectura a la

biblioteca, i es promourà l’ús de noves tecnologies, com ara enre-
gistrar la veu, fer petits vídeos o cercar informació telemàticament.

Al passadís de tercer està la nova aula de música, un espai
molt ampli dotat del mobiliari més avantguardista: taules de
forma arrodonida que poden formar grups circulars de treball,
o formes en U de caire assembleari. Les taules es poden plegar
i recollir totes en un costat de l’aula, les cadires disposen de
rodes per poder moure-les lliurement i col·locar-les per fer un
concert o fins i tot una conferència. Les flautes, el piano i d’al-
tres instruments musicals poden sonar sense causar cap molès-
tia a les classes del voltant, perquè tots els espais construïts
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tenen unes parets aïllants que els protegeixen acústicament.
Les parets, un altre element innovador, obren l’activitat de

l’aula a tothom, no deixen passar el so però si la visió. Grans fi-
nestrals de vidre donen claror a l’aula i transparència al que hi
passa dins. Deixem d’estar aïllats dins l’aula per obrir-nos a la
resta de l’escola. 

Seguint el model pedagògic de treballar plegats i fer activitats
cada cop més competencials, disposem de “l’Àgora”. El seu
nom és una declaració d’intencions, un espai cen-
tral obert, centre de la vida cultural i lloc de tro-
bada on poder fer xerrades, teatre o, si escau,
relaxació.

Al costat de l’Àgora, hi ha l’aula de robòtica
amb l’equipament informàtic i material necessari
per dur-la a terme. Unes grans taules ocupen l’es-
pai central. Serà el lloc on poder fer funcionar els robots.

Els passadissos, les parets de les aules i els finestrals es con-
verteixen en un gran llenç on s’exposen  els treballs dels nens i
les nenes. Personalitzem i fem nostre aquests espais alhora que
aprenem a gaudir plegats de la feina pròpia i de la dels altres.
Es crea així un lloc per expressar-nos, per compartir, per respec-

tar i millorar l’autoestima en sentir-nos valorats. Les parets es
converteixen en un element didàctic de comunicació engresca-
dora; la calidesa de la fusta i la il·luminació de l’espai acullen i
fan créixer els nostres treballs.

Les noves aules disposen de mecanismes per millorar el con-
fort dels alumnes i, a la vegada, es basen en el principi de sos-
tenibilitat. Al sostre hi ha un complex mecanisme de renovació
contínua de l’aire, programat per engegar-se a primera hora del

matí i tancar-se automàticament en finalitzar les
classe; i el docent també pot regular-ho segons
les necessitats. Totes les finestres tenen vidres de
doble càmera, per evitar la calor excessiva a l’estiu
i la pèrdua d’escalfor durant l’hivern. Això, unit al
sistema de ventilació i al termòstat instal·lat a les
aules, permet mantenir una temperatura ambient

correcta sense malbaratar energia.
El timbre estrident que marcava el començament, el canvi o

la fi d’una classe, s’ha jubilat deixant pas a músiques actuals i
relaxants que marquen els canvis.

I tot aquest esforç titànic fet amb un gust exquisit, espais diàfans,
blancs però amb una nota de color que identifica els cursos -groc
a primer i verd llima a tercer-, que fan d’un espai centenari un lloc
actual, pràctic i confortable, preparat per educar a les generacions
del segle XXI. Agraïm a la Institució que fa possible aquesta remo-
delació dels espais pel bé de la innovació i de la tasca pedagògica
amb l'objectiu d'aconseguir la formació integral dels alumnes.

Restem a l’espera de la següent fase de renovació, en què la
pedagogia innovadora guiarà el projecte arquitectònic. En els
cursos superiors, 4t, 5è i 6è, caldrà desenvolupar altres concep-
tes, com ara aules taller per a dur a terme activitats especial-
ment dinàmiques i capdavanteres que exigeixen, a la vegada,
uns espais molt més polivalents.

G. Joan Carles Jara, Director
Elena Barberan, Cap d'Estudis de Primària.
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que l’objectiu sigui doble: aprenentatge i diversió. Els agrada
molt fer tallers, treballar per racons, fer activitats amb Ipad’s, la
psicomotricitat, etc. L’atenció a la diversitat és clau i el respecte
i l’estimació vers els nostres alumnes és la prioritat de qualsevol
membre de l’equip d’educació infantil”, explica Parcerisas.

En alumnes tan petits és important variar les dinàmiques que
es realitzen. Per aquest motiu, cada vegada es tendeix més cap al
treball cooperatiu. “Es tracta d’una estratègia metodològica on
es practica l’aprenentatge entre iguals, la interdependència posi-
tiva -es necessiten els uns als altres per elaborar i finalitzar tas-
ques-, la participació equitativa i un alt grau de responsabilitat.
També intervé de manera decisiva l’organització i les habilitats so-
cials, ja que cadascú té assignat un rol dins de l’equip”, comenta
la coordinadora d’infantil. L’altra metodologia que s’utilitza és el
treball per racons: “és un treball globalitzat on intervenen diferents
àrees. Per grups reduïts, i en un temps determinat, passen per di-
ferents racons on hi ha organitzada una tasca. Aquest treball té
un caire més individual, però també implica una organització, ges-
tió del temps i una responsabilitat individual. Permet que cada
alumne segueixi el seu ritme sense deixar de fer cap tasca”. 

Una de les experiències inoblidables són les primeres colònies.
Segons la coordinadora d’infantil, el més significatiu d’aquestes
sortides és que “ofereixen la possibilitat de  vivències més enllà

de l’entorn escolar, conceptes i actituds que aprenen a fer fora
de casa, tot compartint i convivint amb els seus companys. Al
mateix temps, afavoreix el desenvolupament de l’autonomia, la
socialització i les relacions interpersonals”.

Cap a Primària
El pas que fan els alumnes del parvulari a Primària és de con-

tinuïtat seguint el projecte de l’escola. “Des de fa un parell d’a-
nys, la Direcció de l’escola va apostar perquè aquest canvi de
P5 a 1r fos un canvi lleu i progressiu. Una de les accions que
fem és la de compartir la psicopedagoga a infantil i a primer de
Primària. Això fa que els pares tinguin una persona de referència
i que les mestres comptin amb una figura que coneix molt bé
la trajectòria dels infants des de l’inici de la seva escolaritat”,
explica el director del centre, el Germà Joan Carles Jara. A més,
per crear els grups de les classes de primer de primària,  les tu-
tores amb el vist-i-plau de la cap d’estudis de l’etapa, “tenen
en compte la personalitat de cada alumne, els resultats del psi-
cotècnic que fan durant el curs de P5, i també,  s’intenten man-
tenir algunes amistats, sempre que siguin favorables”. A P5 es
fan algunes activitats compartides amb alumnes de Primària i a
més en el casal d’estiu poden conèixer altres espais i algunes
mestres que tindran al curs següent.

8

a Salle està d’aniversari. Enguany el parvulari compleix deu
anys des que es van iniciar les classes de P3, P4 i P5. El curs
2005-06  el Germà Josep M. Ramos, director en aquell

moment i el Germà Joaquim Morató van jugar un paper impor-
tantíssim en la creació del nou parvulari, tant a nivell d’edificació
com a nivell pedagògic. Són deu anys plens d’experiències, anèc-
dotes, alegries i, sobretot, d’ensenyament. Ja han passat deu ge-
neracions dels alumnes més petits de l’escola i, per aquest motiu,
La Salle Bonanova realitzarà una sèrie d’activitats per commemo-
rar aquesta fita. Coincidint amb les celebracions de Nadal, les que
es fan a la primavera i els festivals d’estiu s’estan organitzant ac-
tivitats per celebrar l’aniversari. Altres  actes que també s’han or-
ganitzat estan relacionats amb els exalumnes que han passat per
les classes durant tots aquests anys.

“Per sobre de tot destacaria l’equip humà que formem el
claustre d’infantil. Un equip amb vocació i molt motivat”. Són
les paraules que comparteixen el director del centre i la coordi-
nadora del parvulari, Mercè Parcerisas, la responsable que, du-
rant deu anys, l’etapa dels més menuts hagi funcionat
correctament. En tot aquest temps s’han dut a terme infinitat
d’activitats que afecten els sentiments i les emocions, que su-
posen moviment, que impliquen experimentació... Totes elles
es graven més i millor en la nostra memòria i, en definitiva, fan

El parvulari de l’escola celebra el
desè aniversari des que va entrar en
funcionament. Durant aquest curs es
realitzaran activitats per celebrar
aquesta efemèride.

L

10 anys d’experiències, 10 anys d’innovacióParvulari
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Les llengües estrangeres
Els més petits són com les esponges. Aprenen ràpidament tot

allò que se’ls ensenya. Per aquesta raó, a La Salle es dóna molta
importància a l’aprenentatge de nous idiomes. El centre ha fet
una aposta decidida pel plurilingüisme. És un dels objectius prio-
ritaris d’aquest curs i és una aposta de futur. A l’etapa d’educa-
ció infantil, els alumnes cursaran una mitjana de 7 sessions
setmanals de formació en llengua anglesa de les quals, 3 ses-

sions corresponen al programa AMCO,
un mètode d’aprenentatge de l’anglès.

Els alumnes d’educació infantil cursaran
una hora de ciències (Science), una d’in-
formàtica (English is fun!) i una d’art en
anglès. A P4 i P5, els alumnes faran una
hora complementària de “Story Time”. A
més, a l’hora del menjador de P3, P4 i P5

comptem amb un monitor que conversa en anglès.
“La nostra finalitat és aconseguir el millor nivell d’aprenen-

tatge de la llengua anglesa al final de 2n de batxillerat. Per això
és imprescindible començar amb una bona base”, comenta el
Germà Joan Carles Jara. A Infantil, el català, el castellà i l’anglès
són llengües vehiculars i a 3r de Primària s’inicia una segona
llengua estrangera, que pot ser el francès o l’alemany.

Donar importància a l’esport
Els nens i les nenes de P3, P4 i P5, durant la setmana realitzen ac-

tivitats de psicomotricitat molt atractives, “on es treballa el conei-
xement del cos i de les seves possibilitats de moviment, l’equilibri,
la situació espacial, el salt, la carrera... Tenen diferents experiències
amb pilotes, cordes, gronxadors, etc.” Igual d’important és la sessió
setmanal de natació, ja que “l’activitat aquàtica afavoreix el desen-
volupament psicomotriu dels nens i nenes, i des del punt de vista
neurològic ajuda a proporcionar gran estimulació intel·lectual i ca-
pacitat de raonament. Els alumnes que realitzen aquesta activitat
durant tot l’any aprenen a reaccionar, a moure’s dins l’aigua, a surar,
a sobreviure, i més endavant a nedar” diu Mercè Parcerisas.

“Enguany amb el monitoratge del Club Esportiu La Salle
estem oferint dues activitats extraescolars; habilitats motrius i
futbol per a nens i nenes de P4 i P5 amb molt bona acceptació”,
explica el director del centre.

Un pas endavant
El projecte d’Educació Infantil es va engegar gràcies a la in-

tervenció de 297 famílies, 350 nens i nenes, 20 mestres d’edu-
cació infantil (entre ells especialistes d’anglès, música, plàstica i
psicomotricitat), 15 monitors de la Fundació Pere Tarrés, perso-
nal de cuina, servei i manteniment, secretaria, administració i
direcció. Tots ells van fer possible començar les classes al parvu-
lari i que, a dia d’avui, es pugui celebrar el desè aniversari de la
seva inauguració. Parcerisas comenta, emocionada, que “un
dels nostres objectius és compartir amb els pares la gran res-
ponsabilitat de l’educació de llurs fills, els bons moments i els
que no ho són tant, amb el desig de veure’ls créixer i feliços. I
avui, deu anys més tard, continuem amb aquella il·lusió que
vam començar, hem seguit amb un esperit d’innovació i hem
crescut professionalment amb els nostres companys i alumnes”.
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La Robòtica
El centre ha implantat la robòtica en les seves aules, fent una

aposta decidida per l’ensenyament del segle XXI, tal com exposa
el director del centre. 

Des de ben petits, els nens participen en l’aprenentatge lúdic,
cultiven la curiositat pel món tecnològic, exploren la solució de
problemes i entenen conceptes com la seqüenciació, causa i
efecte, la programació, sensors i motors. 

Els nens petits aprenen fent. Ells aprenen millor jugant amb
objectes físics: fent coses, provan coses. Actualment els alumnes
de P5 tenen cura d’en Dino, una mascota, un petit dinosaure
amb el qual els alumnes interactuen i descobreixen les reaccions
emocionals que aquest provoca amb el suport i assessorament
tècnic de la Universitat de La Salle.

Els nens i nenes de P5 estan molt contents amb la seva mascota,
la cuiden, li donen totes les atencions i li ensenyen a fer coses. Cada
cop són més responsables i esperen amb il·lusió que arribi la sessió.
El proper curs volen compartir la mascota a P4 i introduir un nou
robot, el Kibo. Treballar amb la robòtica fomenta el desenvolupament
de les capacitats intel·lectuals i el pensament creatiu dels nens petits,
i ajuda a la integració de les habilitats tècniques amb les artístiques.

El futur del parvulari
Actualment, l’escola té molta demanda i amb molt bona ac-

ceptació per part de les famílies.  La Direcció del Col·legi fa una
bona aposta de futur i posa els mitjans humans, materials i or-
ganitzatius necessaris per una bona atenció a l’alumnat procu-
rant mantenir la ràtio de 15 a 20 alumnes per mestre. Les classes
de P3 tenen una mestra i una auxiliar a cada aula.  Hi ha un total
de 15 aules i 15 tutores. També comptem amb cinc especialistes,
una mestra de reforç i una psicopedagoga. Cada nivell (P3, P4 i
P5) té una coordinadora que vetlla per a que totes les classes de

les cinc línies vagin a una”, segons el Director del centre.
El canvi més imminent que s’ha dut a terme és la introducció

de la tecnologia digital a l’aula i les diferents estratègies me-
todològiques per treballar. Des del curs passat es van comen-
çar a implantar els Ipad per realitzar les classes d’una manera
diferent i, així, acostar la nova tecnologia als més petits. “Des
de fa un parell de cursos ja estàvem treballant amb les tablets,
però la feina amb aquest dispositiu
era més lúdica, no tan dirigida al
canvi de paradigma que estem im-
plantant amb els Ipad. L’alumne
d’infantil es converteix en el propi
protagonista del seu procés d’ense-
nyament i aprenentatge cercant in-
formació, transformant-la i
comunicant-la, entre d’altres coses.
Estem en un període d’aprenen-
tatge constructiu i, alhora, de con-
nectivitat on el coneixement es crea i es comparteix”, comenta
la coordinadora del parvulari, Mercè Parcerisas.

“El projecte és especialment pedagògic i això fa que canvïin
algunes estratègies metodològiques i el paradigma educatiu. 

Comptem de moment amb 30 ipad’s, un per a cada alumne.
Aquests estan emmagatzenats en un carro portàtil, el qual
abasta la bateria dels dispositius”,comenta el Director. 

Segons el director del centre, “es tractarà de captivar l’atenció
i la concentració, d’aprendre per assaig error, de digitalitzar con-
tinguts com per exemple fer un reportatge fotogràfic d’un ele-
ment especial que estiguin treballant o una gravació d’una
exposició oral o cerca d’informació així com treballar a partir de
diferents aplicacions didàctiques. Estem fomentant la creativitat,
desenvolupant competències  perquè cada nen i nena pugui ofe-
rir el millor de si mateix com a clau d’èxit i alhora sigui molt feliç”.

“A Infantil, 
el català,
el castellà 
i l’anglès són
llengües 
vehiculars”

“Des del curs 
passat es van 

començar 
a implantar 
els Ipad per 
realitzar les 

classes d’una 
manera diferent”

Les llengües estrangeres
Els més petits són com les esponges. Aprenen ràpidament tot

allò que se’ls ensenya. Per aquesta raó, a La Salle es dóna molta
importància a l’aprenentatge de nous idiomes. El centre ha fet
una aposta decidida pel plurilingüisme. És un dels objectius prio-
ritaris d’aquest curs i és una aposta de futur. A l’etapa d’educa-
ció infantil, els alumnes cursaran una mitjana de 7 sessions
setmanals de formació en llengua anglesa de les quals, 3 ses-

sions corresponen al programa AMCO,
un mètode d’aprenentatge de l’anglès.

Els alumnes d’educació infantil cursaran
una hora de ciències (Science), una d’in-
formàtica (English is fun!) i una d’art en
anglès. A P4 i P5, els alumnes faran una
hora complementària de “Story Time”. A
més, a l’hora del menjador de P3, P4 i P5

comptem amb un monitor que conversa en anglès.
“La nostra finalitat és aconseguir el millor nivell d’aprenen-

tatge de la llengua anglesa al final de 2n de batxillerat. Per això
és imprescindible començar amb una bona base”, comenta el
Germà Joan Carles Jara. A Infantil, el català, el castellà i l’anglès
són llengües vehiculars i a 3r de Primària s’inicia una segona
llengua estrangera, que pot ser el francès o l’alemany.

Donar importància a l’esport
Els nens i les nenes de P3, P4 i P5, durant la setmana realitzen ac-

tivitats de psicomotricitat molt atractives, “on es treballa el conei-
xement del cos i de les seves possibilitats de moviment, l’equilibri,
la situació espacial, el salt, la carrera... Tenen diferents experiències
amb pilotes, cordes, gronxadors, etc.” Igual d’important és la sessió
setmanal de natació, ja que “l’activitat aquàtica afavoreix el desen-
volupament psicomotriu dels nens i nenes, i des del punt de vista
neurològic ajuda a proporcionar gran estimulació intel·lectual i ca-
pacitat de raonament. Els alumnes que realitzen aquesta activitat
durant tot l’any aprenen a reaccionar, a moure’s dins l’aigua, a surar,
a sobreviure, i més endavant a nedar” diu Mercè Parcerisas.

“Enguany amb el monitoratge del Club Esportiu La Salle
estem oferint dues activitats extraescolars; habilitats motrius i
futbol per a nens i nenes de P4 i P5 amb molt bona acceptació”,
explica el director del centre.

Un pas endavant
El projecte d’Educació Infantil es va engegar gràcies a la in-

tervenció de 297 famílies, 350 nens i nenes, 20 mestres d’edu-
cació infantil (entre ells especialistes d’anglès, música, plàstica i
psicomotricitat), 15 monitors de la Fundació Pere Tarrés, perso-
nal de cuina, servei i manteniment, secretaria, administració i
direcció. Tots ells van fer possible començar les classes al parvu-
lari i que, a dia d’avui, es pugui celebrar el desè aniversari de la
seva inauguració. Parcerisas comenta, emocionada, que “un
dels nostres objectius és compartir amb els pares la gran res-
ponsabilitat de l’educació de llurs fills, els bons moments i els
que no ho són tant, amb el desig de veure’ls créixer i feliços. I
avui, deu anys més tard, continuem amb aquella il·lusió que
vam començar, hem seguit amb un esperit d’innovació i hem
crescut professionalment amb els nostres companys i alumnes”.
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La Robòtica
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MÚSICA

om cada any, el dia 1 d’octubre va començar el curs a l’Es-
cola de Música de La Salle Bonanova. Professors i alumnes
estaven desitjant posar-se en marxa, amb molta il·lusió,

amb els nous projectes que ens faran créixer i gaudir de la música.
Aquest curs, les tardes de dimarts i dimecres, a l’Escola de Mú-

sica de La Salle hem ofert per als més petits, P4 i P5, classes de
sensibilització musical, activitat que ha tingut una excel·lent aco-
llida. Començar a edats primerenques ajuda a desenvolupar les
destreses i capacitats amb aquests petits músics.

D’altra banda, ja s’ha engegat el grup de cant i ball amb
alumnes d’ESO, i els combos, activitat ja consagrada. Actual-
ment, tenim 9 grups de combos, els quals segueixen creixent
en quantitat i sobretot en qualitat.

Els resultats no es faran esperar i de ben segur no ens deixa-
ran pas indiferents. Els grups de tercer any de combo ja mostren
molta solidesa i els veurem actuar en diferents festivals.

Finalment, tenim el gust de poder gaudir de dos pianos nous

i, arran de les reformes realitzades a Educació Primària, també
disposem de diferents espais  i classes.

Un entorn fantàstic per gaudir de l’art
A més a més, tenim rècord d’alumnes. Així, l’Escola de Música

compta amb 172 alumnes que fan llenguatge musical o sensibi-
lització, 144 que reben classe individual d’instrument (saxofon,
flauta travessera, guitarra, piano, violí), 50 nois/es de combo, 5
alumnes que formen el grup de cant i ball, i 9 alumnes que reben
classe de cant individual o en parelles. També tenim 4 corals i uns
120 nois/es que en formen part. I tenim l’Escola de dansa amb
187 noies. Sens dubte, la música ens acompanya.

A la pàgina web es poden trobar les dates de tots els actes i
festivals que tenim preparats, tant els que es fan per als nois/es
en horari escolar, com els que fem oberts als pares.

Escola de Música La Salle Bonanova

C

PASTORAL

12

’evangeli, el nostre caràcter propi, els Capítols Gene-
rals dels Germans de la Salle i una disposició de la Salle
ARLEP, que abasta  tots els col·legis d’Espanya i Portu-

gal, ens mana que cada centre educatiu tingui i desenvolupi
el seu propi pla de Justícia, Solidaritat i Pau (JUSP).

A la Salle Catalunya concretem el nostre compromís en favor
dels més pobres i desafavorits desenvolupant ac-
cions específiques per la justícia social.

El nostre col·legi de La Salle Bonanova sempre
ha tingut una cura  especial d’aquest tema. Fi-
nestra Oberta, PROIDE, campanyes de solidaritat,
convivències... han estat una constant sempre
animades per unes persones molt sensibles a les
necessitats dels menys afavorits.

L’objectiu d’aquest curs és sistematitzar en un
Pla totes les accions i activitats que l’escola fa per
a educar els nostres alumnes, les famílies, i tot el personal docent
i del PAS per ser cada vegada més sensibles a les necessitats so-
cials i de pobresa que pateix la nostra societat. Aquest Pla està
vinculat a la Comissió de Pastoral i abasta d’una manera trans-

versal tot el que fem a l’escola: aspectes curriculars i de tutoria,
la reflexió dels cinc minuts, campanyes de solidaritat (Domund,
Nadal, PROIDE), dia DENIP (Dia Escolar de la No violència I Pau),
Aprenentatge i Servei de 4t, totes les activitats de Finestra
Oberta, voluntariat de confirmació, etc. A la pàgina web del cen-
tre trobareu l’enllaç on podreu veure de manera completa el des-

envolupament d’aquest Pla JUSP.
Tant de bo en nosaltres es complís allò de l’e-
vangeli: 
Llavors els justos li respondran:
– Senyor, quan et vam veure afamat, i et donà-
rem menjar;
o que tenies set, i et donàrem beure? 

Quan et vam veure foraster, i et vam acollir;
o que anaves despullat, i et vam vestir? 
Quan et vam veure malalt o a la presó, i vin-

guérem a veure’t?
I...Jesús dirà: el que fèieu a un d’aquests m’ho fèieu a mi.

Florenci Bové, cap de Pastoral

Una escola “in crescendo”

Batec 
solidari

L
ols venir a cantar a la coral del col·legi? Des d’aques-
tes pàgines us volem animar a formar part de la nos-
tra coral.

Els assaigs es fan tots els dilluns no festius del curs escolar de
20:00 a 21:30 hores a les instal·lacions del col·legi.

Podeu demanar informació a l’adreça de correu electrònic de la
coral coralbonanova@gmail.com o al nostre telèfon 655 11 48 29. 

També ens trobareu al Facebook (Coral Bonanova) i al Twitter
(@CoralBonanova).

A YouTube podeu veure una mostra de les nostres actuacions
(busqueu Coral Bonanova).

Si us animeu, no espereu més per a contactar amb nosaltres.
Vine’ns a conèixer.

Us hi esperem!!

Coral Bonanova, la nostra coral

“El Pla de Justícia,
Solidaritat i Pau

(JUSP) és l’aposta
de la nostra 
escola per 

a educar cors 
solidaris”
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‘ESO ha introduït l’assignatura de robòtica. Com a
disciplina integradora, permet treballar diferents
àrees de la formació dels alumnes com són les ma-

temàtiques, les ciències, l’enginyeria i el treball coopera-
tiu, sense oblidar la formació en valors. És per això que
s’aposta per aquesta disciplina d’una forma curricular dins
de l’àmbit de la tecnologia.

Les novetats tecnològiques en la societat actual són una cons-
tant. Aquest fet genera una necessitat d’actualització per part
dels centre educatius. El bombardeig de noves tecnologies no
només es manifesta en l’aparició de nous dispositius, aparells o
aplicacions, sinó també en noves maneres d’afrontar la formació
dels nostres alumnes. És per això que a partir d’aquest curs s’ha
apostat per introduir l’assignatura de robòtica i programació de
forma curricular a l’ ESO.

Com tots els projectes que s’inicien, aquest té la voluntat de
quedar-se permanentment i formar part de la formació acadè-
mica i de l’educació dels alumnes. La implantació de l’assigna-
tura es planteja d’una manera progressiva i amb passos ferms
per tal que sigui una de les bases de l’alfabetització digital que
necessiten els nois i noies d’avui en dia. Són moltes les escoles
que aposten per la robòtica, però la diversitat d’ofertes i aplica-
cions poques vegades queda reflectida en la inclusió al currícu-
lum acadèmic. La Salle Bonanova hi aposta, entenent que
cadascun dels alumnes s’ha de formar de la manera més àmplia

i completa possible, i només aquest format és capaç d’oferir
aquesta possibilitat.

Les novetats del projecte no s’acaben en el simple fet d’incloure
la robòtica i la programació com una part important dins del cur-
rículum de tecnologia. Un dels aspectes més rellevants és la ma-
terialització d’un nou espai per tal de poder desenvolupar de
forma plena el potencial formador que implica ensenyar robòtica.
La nova aula de robòtica té dos espais clarament diferenciats,
però oberts i comunicats entre ells. El fet d’introduir els alumnes
a la programació requereix disposar d’equips informàtics i con-
nexió a Internet amb garanties. A la vegada, la robòtica requereix
d’uns equipaments i espais adequats. És per això que la nova aula
disposa de 28 ordinadors, 2 taulells de competició que permeten
la manipulació de robots i altres components tecnològics i mate-
rial divers com Lego Mindstorms EV3 o VEX Robotics.

Com que és el primer any que es porta a terme aquesta ma-
tèria s’ha plantejat realitzar-la als cursos de primer, segon i tercer
d’ESO amb la voluntat de poder ampliar la docència en poste-
riors cursos, tant en hores lectives com en nivells; i a la vegada
anar ampliant i diversificant el material amb el que es treballi.
D’aquesta manera, es pretén poder oferir una visió molt àmplia
del món tecnològic que hi ha al darrera de la robòtica i fer des-
pertar l’interès per aquesta disciplina.

Albert Valls, professor de robòtica

L

uit alumnes de segon de batxillerat del curs 2014-
2015 van ser mereixedors de la Distinció de les Pro-
ves d’Accés a la Universitat (PAU) 2015. Aquest

reconeixement s’atorga als estudiants de batxillerat de Cata-
lunya que han obtingut una qualificació igual o superior a 9
en la fase general.

Els alumnes distingits són: Mario Borrás, Alejandro Hernando,
Marta Oliver, Carla Pons, Patricia Rosell, Carlota Rubio, Marc
Ruf i Marc Zorrilla.

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell,
va lliurar les distincions en el transcurs de l’acte acadèmic ce-
lebrat el dimarts 28 de juliol de 2015 en el Palau de Congres-
sos de Barcelona.

Els felicitem de tot cor per aquest reconeixement al seu treball
constant i il·lusionat al llarg de tot el curs, i aprofitem per animar
l’alumnat de tots els nivells a esforçar-se per a aconseguir l’ex-
cel·lència. 

V

L’ESO estrena 
robòtica i programació

La Salle Bonanova obtè vuit
mencions d’honor a les PAU

Catalunya, al mes de novembre, es va celebrar la 20a
Setmana de la Ciència, el succés europeu més impor-
tant de divulgació cap a la societat de la ciència i la

tecnologia. La Salle Bonanova, des del departament de Ciències,
participa en aquest esdeveniment organitzant activitats per als
nostres alumnes.

Durant la Setmana de la Ciència, aquest any basada en la
Llum i en l’Any Internacional dels Sòls com a fil conductor,
se celebren un munt d’activitats de divulgació científica i,
concretament a l’escola, hem preparat un cicle de conferèn-
cies per a tots els alumnes d’ESO i Batxillerat. L’objectiu és
apropar la cultura científica i la recerca de les universitats a
les nostres aules.

Per tal d’augmentar el coneixement i l’interès científic dels
nois i noies, hem acostat a l’alumnat els avenços científics i
tecnològics de manera atractiva i propera, portant investiga-
dors de les universitats i centres de recerca més capdavanters
a nivell estatal. Hem comptat amb investigadors referents en

àrees com: neurociència, nanotecnologia, biotecnologia, ro-
bòtica, tractament del càncer, fenòmens meteorològics...  

Jordi Martínez, coordinador de 4t d’ESO

La meteorologia 
“Els alumnes de 1r d’ESO vam assistir a una conferència de

meteorologia feta pel meteoròleg Alfons Puertas, de l’observa-
tori Fabra, que va venir a explicar-nos quina és la seva feina. Va
explicar que la majoria de la gent pensa que l’única cosa que
fan els meteoròlegs és predir el temps que farà demà, però això
no és així, sinó que hi ha altres tipus de meteoròlegs. Vam
aprendre que el que ell i els seus companys fan és observar tot
el que passa. Si apareix un petit núvol al cel, la seva feina és dir
quin tipus de núvol és i anotar-ho. Vam veure diferents fenò-
mens meteorològics i va ser una hora força interessant”. 

Laia  Marín, 1r ESO E
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Albert Valls, professor de robòtica
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l passat 15 d’octubre, coincidint amb l’Assem-
blea General Ordinària de l’AMPA del col·legi La
Salle Bonanova, es va celebrar l’elecció de can-

didatures per a la Junta Directiva.
Es va presentar una única candidatura encapçalada

pel senyor Josep Maria Fusté Bardají i composta per
18 membres en total.

Aquesta candidatura va ser escollida per unanimi-
tat dels assistents a l’Assemblea i el seu mandat serà
de cinc anys. El president de l’AMPA del col·legi va
agrair als assistents la confiança que han dipositat en
la nova Junta.

Aquesta candidatura incorpora experiència i joven-
tut. Malgrat que 14 membres ja ho eren a l’anterior
Junta, la majoria hi portava menys de tres anys. A més,
els pares que en formen part representen totes les eta-
pes de l’escolarització dels nostres fills, des d’infantil
fins a batxillerat.

Dins de la Junta s’han assignat les responsabilitats dels membres en les diferents comissions de l’AMPA i en les tasques de coordinació
amb els delegats i subdelegats de les diferents classes.

La nova Junta Directiva inicia aquesta etapa amb il·lusió renovada.

NOTÍCIES
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E

a manera de viure, de produir i de consumir que han
posat en pràctica els països desenvolupats des de la re-
volució industrial, ha minvat els recursos naturals a nivell

mundial. Boscos desforestats, rius desapareguts i mars a punt
de fer-ho, sequeres, desaparició d’espècies (animals i vegetals),
fam, desplaçaments forçats, etc., són la conseqüència de l’ús
abusiu que fem del medi ambient.

Per continuar amb la campanya de l’any passat sobre consum
responsable (“El menjar no es llença”), entenem que el respecte
al medi ambient és fonamental per a la sostenibilitat del planeta
i perquè les poblacions empobrides puguin traçar el seu propi
futur al seu hàbitat, sense haver de convertir-se en emigrants
ambientals.

Nin Navarro, coordinador de l’Escola d’Idiomes La Salle
Bonanova

L
Cuida el medi ambient!

Presentació de la nova junta

La Salle Bonanova, enguany, s’ha adherit al programa “Esco-
les + Sostenibles de Barcelona”, un projecte ambiciós i a llarg
termini que té com a objectiu conscienciar la comunitat educa-
tiva en la construcció d’una escola i d’un món més sostenible. 

El passat 8 d’octubre, la professora Rosa Costa, juntament
amb els alumnes Sílvia Bataller, Marta Biurrun i Teo Prat, de
2n d’ESO, van assistir a l’Acte de Signatura del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat al Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona. Se’ls va fer entrega d’un diploma i els van re-
galar una alzina com a símbol del propòsit que iniciem. 

Al llarg d’aquest curs anirem desenvolupant diverses activi-
tats relacionades amb la sostenibilitat, com ara el reciclatge
de paper, des d’educació infantil fins a batxillerat. D’altres pro-
grames que durem a terme són: “Embolcalls més sostenibles”,
un pla que té com a objectiu fomentar la reducció dels enva-
sos utilitzats als esmorzars; “Creació d’un hort escolar”, com
a eina pedagògica que afavoreix i contribueix a l’educació del
medi ambient i al desenvolupament integral de l’alumnat; i el
“Pla de prevenció de residus”, a través del qual intentarem in-
tegrar petits hàbits de prevenció en la rutina del centre per fo-
mentar un consum responsable i immaterial. 

Laura Serra, Equip de Millora de la Sostenibilitat

L’educació per la sostenibilitat

Segur que més d’un cop t’has quedat
agradablement sorprès després de par-
lar de feina amb la mare o el pare d’al-
gun company dels teus fills. Tant el que
li hagis pogut explicar, com el que ella o
ell t’hagi explicat a tu, ha estat interes-
sant per a tots dos. I, a vegades, a més
de resultar interessant, t’ha estat útil. I
has pensat: tant de bo tingués compa-
nys com ells a la meva feina. O, fins i tot,
després de saber a què es dedica el teu
interlocutor, heu decidit col·laborar junts
en algun projecte professional.

Els membres de la Junta de l’AMPA,
conscients de l’interès que poden gene-
rar aquestes trobades, hem volgut
donar un cop de mà per tal que n’hi

hagi més i, en conseqüència, més mares
i pares tinguin l’oportunitat de col·labo-
rar professionalment a partir d’un conei-
xement mutu. Per això vàrem crear
Bonanova In, la xarxa professional a
LinkedIn per a les mares i pares del nos-
tre col·legi, un fòrum en el qual puguem
conèixer millor els interessos professio-
nals de tots nosaltres i generar sinèrgies
i col·laboracions.

De moment, a Bonanova In trobaràs
ofertes de feina publicades per tots no-
saltres. Si en saps d’alguna per a la teva
empresa i creus que algun membre po-
dria optar-hi, penja-la a la xarxa i segur
que rebreu CV interessants de persones
del nostre col·lectiu amb qui molt pro-

bablement compartiràs alguns dels va-
lors que ens caracteritzen i podràs par-
lar-hi amb confiança. Més d’una vintena
d’ofertes ja han passat per la nostra
xarxa procedents dels nostres membres!

En el futur, per fer créixer Bonanova
In, volem ampliar la xarxa a d’altres ser-
veis professionals. Ja som més de 200
membres, però volem ser-ne molts més
per tal de captar l’atenció d’agents ex-
terns que vegin l’interès de col·laborar
amb nosaltres. Vols participar-hi? És
molt fàcil, només has de tenir un perfil
a LinkedIn, buscar “Bonanova In” als
grups i sol·licitar ser-ne membre.

T’hi esperem!

Bonanova In, una
nova plataforma 
per fomentar les 
relacions laborals

“L’oportunitat d’anar a l’Ajuntament de Barcelona va fer que
ens adonéssim de la importància que té tenir cura del medi am-
bient. Ens van explicar diferents coses per aconseguir el nostre
propòsit, i també ens van comentar les diferents energies que
hi ha mitjançant activitats, que eren tant per nens de setze anys
com per als més menuts.

Vaig divertir-me molt i m’enorgulleix saber que em van escollir
per fer aquesta tasca, que consisteix en explicar-ho als altres alum-
nes perquè en prenguin consciència de la importància que té”.

Marta  Biurrun, 2n ESO D
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a Salle Bonanova i el Campus Universitari La Salle van
acollir durant els dies 18 al 21 de novembre la celebració
del IV Congrés de Directors de la Salle de tot Espanya i

Portugal. Actualment la xarxa de centres educatius està for-
mada per 120 col·legis amb un total 74.000 alumnes i 5.200
professors. En concret a Catalunya tenim 25 centres amb
22.000 alumnes i 1.400 professors/es.

Aquesta important trobada se celebra cada quatre anys i ser-
veix per establir algunes de les principals línies d’acció de les
obres educatives. Sota el lema “Obrint Horitzons”, diversos po-
nents van presentar les seves experiències i els assistents van
tenir l’oportunitat de conèixer els projectes més innovadors que
es realitzen en els centres La Salle.

El Congrés va arrencar dimecres amb una conferència a càrrec
del Sr. Xavier Melgarejo, doctor en pedagogia i expert en el sis-
tema educatiu de Finlàndia, en la qual es van analitzar “Les es-
coles del segle XXI”. Dijous, els directors van realitzar visites a
diversos centres per conèixer els seus punts més forts o factors
d’èxit. Aquestes visites es van complementar el divendres amb
presentacions de bones pràctiques dels centres de La Salle de
tot l’Estat. Finalment, dissabte, i previ a la clausura del Congrés,
el secretari de polítiques educatives del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, Joan Mateo, va expo-
sar quins són els reptes als quals s’enfronten els centres
educatius en un futur amb la ponència “Europa i les polítiques
educatives”. Fruit d’aquests dies i de la nostra reflexió partici-
pativa hem generat un full de ruta amb les idees rellevants com
ara l’acompanyament i el creixement de les persones, el nou
concepte de comunitat educativa, la xarxa de centres per com-
partir coneixement, projecte digital integral, el projecte Salle
Acció social i el marc pedagògic amb la consolidació i avaluació
de projectes i noves innovacions.

El Congrés es va completar amb visites culturals que van per-
metre als assistents conèixer la ciutat de Barcelona i la seva his-
tòria, amb visites al barri Gòtic i al barri de la Ribera, a la
Sagrada Família i a l’Ajuntament de la ciutat.
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Un projecte esportiu global
olts de vosaltres haureu notat que, des de l’inici de
curs, l’oferta esportiva en les activitats extraescolars
del col·legi s’ha modificat notablement. Aquest

canvi és el resultat de la nova col·laboració entre la direcció de
l’Escola, que segueix administrant les activitats extraescolars, i
el Club Esportiu, que ofereix el seu saber fer en matèria de pro-
gramació i gestió de les activitats esportives.
El nou projecte fixa tres grans eixos d’actuació:

1. Desenvolupar les habilitats 
motrius des de petits

Si tot el món està d’acord sobre la importància de les habili-
tats motrius pel desenvolupament global dels nens, els estudis
científics també demostren que les habilitats motrius fonamen-
tals s’han de començar a adquirir des de la infantesa. (Vegeu
diagrama núm. 1) 

* Mitjana d’edat d’adquisició d’algunes de les habilitats motrius.

Amb la creació de l’activitat “habilitats motrius” per als alum-
nes de P4 i P5, el nou projecte ofereix als més petits, no només
un context d’aprenentatge motor -desenvolupament de la co-
ordinació, l’equilibri, la lateralitat i la tonificació muscular-, sinó
que també ofereix la possibilitat de progressar a nivell afectiu,
social i cognitiu. 

2. Oferir la possibilitat de descobrir i
practicar un ampli ventall d’esports

Tots els alumnes de primer de Primària participaran de ma-
nera rotativa en cadascun dels sis esports que ofereix el pro-
grama. Aquests esports, tradicionalment practicats al Club,
són el bàsquet, l’handbol, l’hoquei patins, el futbol i la inicia-

ció als esports individuals d’oposició  (el judo), més l’atletisme.
L’objectiu és que cada infant pugui provar i incrementar les

seves habilitats en situacions motrius molt diferents. Aquesta
etapa “multiesport” permetrà fer reflexionar els nens sobre les
seves preferències esportives, i més endavant, saber quin esport
voldran practicar. 

3. Aprendre amb l’esport, des de la 
infantesa fins a l’edat adulta
Més enllà de les habilitats adquirides durant la infantesa, el pro-
jecte conjunt del Col·legi amb el Club subratlla també la impor-
tància, pels joves, de treballar a llarg termini i seguir aprenent i
compartint els valors de l’esport al llarg de tota la seva vida.  

Per aquesta raó és molt important que els alumnes puguin
seguir actius, independentment del seu nivell. Així doncs, a par-
tir de tercer de Primària, els alumnes podran seguir fent una ac-
tivitat física d’oci en el marc de les activitats extraescolars o
integrar-se en el Club Esportiu La Salle Bonanova i compartir la
seva filosofia. 

Per tant, l’oferta esportiva del nou projecte compartit, que
engloba des de les activitats extraescolars fins a les categories
sèniors dels esports federats, es pot resumir així: 

M

El Club Esportiu té, aproximadament, uns 700 esportistes,
principalment alumnes i exalumnes del Col·legi que segueixen
creixent com a persones, desenvolupant virtuts i valors com l’es-
forç, la socialització i l’autodisciplina. Més endavant, gràcies a
la col·laboració amb el col·legi, gran part dels 250 nens i nenes
que avui participen en les activitats esportives extraescolars, s’a-
juntaran i treballaran amb nosaltres per la promoció i la difusió
de l’ideal humanista i formatiu de l’esport. 
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Ivan Puigarnau:

“L’estrella de 
La Salle ha donat
significat a 
la meva vida”

’Ivan Puigarnau és l’actual coordinador
del SOP. Juntament amb un equip de
professionals, participen activament

amb el grup de psicopedagogues de l’es-
cola amb un sol objectiu: donar resposta a
les necessitats de l’alumnat, de les famílies
i de l’equip docent.

L

Què és el SOP?
El Laboratori de Psicologia va canviar de nom per donar un im-
puls més globalitzador, anomenant-se Servei d’Orientació Psi-
copedagògic (SOP). Amb aquest servei hi ha la possibilitat
d’ampliar els serveis oferint a les famílies i als alumnes una aten-
ció més personalitzada.  

On vas iniciar la teva formació professional?
Sempre vinculat al món infantil-juvenil, els meus inicis profes-
sionals van ser al Centre d’Orientació i Diagnòstic del Desenvo-
lupament infantil i adolescència. Em vaig formar i desenvolupar
a nivell terapèutic entenent l’ésser humà com un valor en si ma-
teix. Allà vaig realitzar formació per escoles sobre dificultats d’a-
prenentatges, problemes relacionals, de conductes, TDAH,
trastorns emocionals... i conferències  adreçades a les famílies
(bullying, la gelosia, com tractar un fill/a adolescent, etc.).
També vaig treballar amb adults per ajudar-los a  canalitzar les
emocions de forma positiva i viure de forma constructiva.   

Quan vas començar a treballar 
a La Salle Bonanova?
Al 2007 se m’obren les portes del Laboratori de Psicologia de
La Salle Bonanova. L’eix central de la nostra tasca era i és el co-
neixement dels nostres alumnes, la seva avaluació i els seus trets
més característics que formen a cada un d’ells com un ésser
únic mitjançant les proves psicopedagògiques.

Què t’ha aportat el nostre col·legi?
L’estrella de La Salle sempre ha estat un referent que m’ha anat
acompanyant. Van ser molts els coneixements que vaig aprendre,
però, sense dubte, els més importants van ser els valors que em van

transmetre i que van ser definitius per donar significat a la meva
vida i per dedicar-me professionalment al món de la psicologia. 

Per què vas triar la psicologia?
La tolerància, saber escoltar, entendre les conductes i les reac-
cions dels altres, reconèixer les diferències individuals, i acom-
panyar aquells que necessiten suport, van ser els motors per
llicenciar-me com a psicòleg a la Universitat de Barcelona.  

Opinions dels protagonistes
Qui millor pot reflectir el treball de l’Ivan són els pares i professors
de l’escola. Una mare d’un alumne explica que “l’Ivan ha estat
una persona molt important en l’educació dels nostres fills ado-
lescents. Ningú ens ensenya a ser pares i no és gens fàcil. Ara
bé, quan trobes una persona seriosa, senzilla, vocacional i amb
molta empatia i sensibilitat com és l’Ivan, l’etapa de l’adolescèn-
cia es porta amb més tranquil·litat i seguretat. Cal destacar la ca-
pacitat que té d’analitzar el comportament de l’adolescent i
explicar-ho d’una manera tan senzilla i entenedora que fa que
comprenguis molt millor el teu fill i puguis actuar de manera més
acurada. Una de les frases que l’Ivan repeteix sovint i que em
dóna serenor és: ‘Els principis en els que has educat els teus fills
queden per sempre. No ho oblidis mai. Al principi et tocarà patir,
però després recolliràs tot allò que has ensenyat’”.
D’altra banda, la Mònica Jal i la Cristina Peribáñez, membres
de l’EOAP, descriuen l’Ivan com “una persona propera, pràc-
tica i que fàcilment connecta amb la gent. La seva senzillesa,
empatia, tranquil·litat i bona psicologia donen seguretat i con-
fiança. És un bon professional, amb molta capacitat de treball
i molt competent en la seva tasca de psicòleg. És una gran
sort  poder treballar amb ell i confiar-li els nostres alumnes”. C
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