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tació. A més, cal destacar la planificació estratègica i la formació
contínua dels professors que ens ajuda a millorar dia rere dia,
alhora que garanteix un canvi de metodologia i la implantació
de nous projectes pel proper curs.
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.
En el moment de redactar aquest escrit desconeixem l’impacte
que tindrà la implantació del Pla de mobilitat corresponent a la
fase IV de la nova xarxa d’autobusos urbans de l’Ajuntament de
Barcelona. Des de la direcció del centre i l’AMPA s’ha fet tot el
possible per minimitzar l’impacte d’aquesta mesura i garantir una
mobilitat fluïda dins del recinte. Per aquest motiu es va encarregar
un estudi tècnic de viabilitat a una consultoria especialitzada en
mobilitat que ha aconsellat una sèrie de mesures i accions a implantar a nivell intern i extern. Desitjo que les molèsties siguin
lleus i tothom en surti beneficiat. Us mantindrem informats de
les novetats que es vagin produint. Aprofito per agrair-vos sincerament la vostra col·laboració.
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 amb 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.
Durant aquest segon trimestre s’han celebrat les jornades de
portes obertes. Les famílies interessades en el centre han tingut
l’oportunitat de conèixer-nos més de prop i visitar les nostres
instal·lacions. Els membres de l’equip directiu estem rebent visites per donar una informació més personalitzada i ajustar les
necessitats de cada futur alumne. Tot i la baixa natalitat de futurs alumnes de P3 s’han rebut un gran nombre de famílies interessades. És d’agrair la confiança que manifesten tantes
persones 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 i extraescolars 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 en què 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 nostre projecte educatiu per aconseguir bons resultats i la plena satisfacció i compromís de les famílies.
Aquest fet encoratja tots els docents, personal d’administració
i servei i equip directiu a fer un treball intens, d’esforç diari, tenint cura dels altres, fent una tasca d’acompanyament i orien-

Gmà. Joan Carles Jara i Reig, director

“Cal destacar la planificació estratègica i la formació contínua dels professors
que ens ajuda a millorar dia rere dia, alhora que garanteix un canvi de metodologia
i la implantació de nous projectes pel proper curs”.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Adreça: Passeig Bonanova, 8 · 08022 Barcelona
Telèfons: La Salle Bonanova - 93 254 09 50
Secretaria - 93 254 09 54

Web: www.bonanova.lasalle.cat
Mail: sallebonanova@lasalle.cat
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EDUCACIÓ INFANTIL
D’ACTIVITATS, en fem un munt:
Manualitats, jocs esportius, jocs de pistes, experimentació, jocs
tradicionals, gimcanes, contes, cançons i danses, jocs d’aigua i
moltes coses més!

Els nostres OBJECTIUS són:
Facilitar l’ocupació de l’oci de manera que prevegi els aspectes
formatius, esportius i lúdics.
Potenciar la sociabilitat amb la relació i la bona companyia dels
companys i companyes.

SORTIDES:
Els dimecres, quan anem d’excursió, triem cases de colònies que
ens ofereixin activitats atractives com ara: Parc d’aventura a Can
Putxet (el Montseny), La Granja a Can Bodoi (Sant Antoni de
Vilamajor), Jocs Olímpics a El Xaragall (Llinars del Vallès), i Parc
Infantil a Planet Màgic (Sant Cugat), entre d’altres.

Les colònies, una
experiència inoblidable!

L

menuts. Hi ha jocs de tota mena: lliures, de norma, d’estratègia...
A les colònies sempre hi va la tutora i una especialista o una
auxiliar. Per a cada grup hi van dues persones. A més, a la casa
on anem, que sempre és la mateixa, hi ha un grup de monitors
amb els quals compartim el desenvolupament de les activitats.
El fet de triar aquesta casa i no una altra és perquè compleix
totes les nostres exigències: les mesures de seguretat, que estigui ben equipada amb calefacció i aigua calenta, que tingui servei de bugaderia, que faci menjars equilibrats, casolans, i que
prevegi totes les al·lèrgies i intoleràncies, que tingui un equip
de monitors estable i ben preparat, etc. A més, segueix una gestió de qualitat i està certificada amb ISO.

es colònies és una activitat que no només es fa per passar-s’ho bé, que també, sinó que el més significatiu és
que és una experiència molt positiva per als alumnes i el
professorat. Ofereix 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.
Segur que tots els pares han pogut veure els vídeos que fem
-podeu visionar-ho al web, a l’apartat d’Infantil- i només veient
la cara de felicitat dels nens i nenes, les emocions i el llenguatge
no verbal que expressen, estareu d’acord amb nosaltres que els
nostres petits són molt afortunats de poder tenir aquestes experiències i el vostre amor incondicional.
Els nens i nenes mostren el que aprenen en el seu entorn pròxim i són feliços de veure que tot està pensat per a ells i que les
responsabilitats que se’ls encomanen són a la seva mida. També
és molt important l’estona de joc o l’activitat lúdica que s’organitza, ja que la rutina diària no satisfà les necessitats dels més

Al juliol, al casal d’estiu
Si hi ha un mes diferent per gaudir d’activitats engrescadores
i educatives al costat de les nostres mestres, aquest és el juliol.
Cada any organitzem un casal d’estiu per a tots els nens i nenes
del parvulari. Oferim quatre setmanes de diversió i, en cada una
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d’elles, preparem activitats al voltant d’una història. Organitzem
tallers en català, castellà i anglès com a llengües vehiculars per
comunicar-nos i per aprendre.
Com és un dia de juliol? Cada dia anem al poliesportiu, on
fem jocs aquàtics i una sessió de psicomotricitat. Després tornem al parvulari per fer un taller en català, castellà o anglès.
Tenim una bona estona de joc lliure al pati i una altra estona de
jocs organitzats. Dinem i fem la migdiada. Si no tenim son, descansem, veiem alguna pel·lícula o escoltem música. A la tarda
tornem a fer un taller. Si al matí ha estat en català o castellà, a
la tarda és en anglès, o bé al contrari. I per acabar berenem i
marxem cap a casa havent-ho passat superbé! I els dimecres
anem d’excursió!

NOTÍCIES

PRIMÀRIA

Un canvi de classe amb ritme
Un dels elements innovadors d’enguany és que els canvis de classes i els
avisos al pati es fan amb diferents cançons. D’aquesta manera, la música està
present al llarg de tot el dia en el nostre
col·legi. Hi ha un equip de so que ens
permet posar diferents fragments de
cançons a Primària i a l’ESO en diferents
hores. En canvi, a Infantil ja es va implementar des del seu començament.
També es farà al Batxillerat.
Al migdia també s’escoltarà música
per avisar de les diferents activitats que
es fan, i la música servirà per identificar
cada activitat. Així, Langcentre, l’Escola
de Música, l’Escola d’Escacs i l’Escola de
Dansa tenen la seva pròpia cançó. Les
músiques del migdia seran les mateixes
durant tot el curs per tal que els alumnes
la identifiquin.
Pel que fa a les músiques del canvi de
classe i del pati es mirarà de canviar-les
com a mínim un cop per trimestre. En
el primer trimestre s’han fet diverses
proves per tal d’ajustar al màxim l’aprofitament de l’equip, i s’han instal·lat
dos megàfons més als patis per tal de
repartir el so, aspecte important en un
espai tan gran com el que disposem.

A més a més, les noves
classes que s’han fet per
aquest curs de 1r i 3r permeten escoltar la música
dins l’aula. Aquest aspecte
s’anirà introduint progressivament cada any a mesura que la resta d’aules es
vagin creant. A la resta de
classes de Primària i ESO,
de moment, les músiques
sonen al passadís, i permeten avisar-nos dels diferents canvis de classe.

El procés fins que
sona la cançó
Un cop triada la cançó se seleccionen
entre 25 i 35 segons del fragment a escoltar
amb el programa informàtic, i d’aquests, els
darrers 10 segons la música es baixa progressivament. Més tard, amb la targeta
Micro SD, s’introdueixen les cançons i amb
el programa informàtic se seleccionen les
hores, les zones on volem que sonin i els
dies que volem que se sentin.
De moment tenim unes 200 cançons,

tot buscant un fragment
de 30 segons que hem
cregut els més idonis, i mirant que hi hagi varietat
amb els criteris que comentem. Moltes cançons,
entre classe i classe, conviden a la serenor, i altres
tenen un component més
lúdic. Sens dubte, tenir
uns moments per gaudir
de la música és un regal.
També aprofitem algunes festes o dies de celebració per posar cançons
relacionades amb el tema,
com per exemple al Nadal, en què vam
poder gaudir de moltes cançons amb
l’ambient nadalenc. Al llarg dels anys, els
alumnes i el personal que formem la comunitat educativa sentirem molts tipus
de música: clàssica, relaxada, ambiental,
de temàtica festiva... Com deia el famós
Plató, “la música és tan important per a
l’ànima com la gimnàstica per al cos”.
Que la música ens acompanyi!
Jordi Molina, coordinador
Escola de Música

Certamen de lectura en veu alta

Robòtica educativa

F

Com la robòtica és apta per a totes les etapes, des de cicle
inicial, a partir d’aquest curs es començarà a treballar amb les
Bee-Bots. De moment s’ha plantejat treballar-les a cicle inicial
amb la intenció d’ampliar-la als altres cursos. Aquest petit robot
és una eina perfecta per a l’ensenyament de la seqüenciació,
l’estimació, la noció espacial i la resolució de problemes a través
de l’experimentació, sent conscients que l’equivocació és normal i ens serveix per millorar.
El plantejament d’aquest robot com a recurs ens ajuda a treballar qualsevol contingut didàctic de manera creativa i amb un
aprenentatge molt més significatiu. Presenta també una gran
oportunitat per treballar en equip i que cada alumne pugui
aportar les seves idees. D’aquesta manera, la classe tradicional
queda convertida en un espai de treball amb noves maneres
d’aprendre que ens aporten imaginació i noves experiències per
arribar a l’aprenentatge.

er funcionar un robot pot semblar una tasca molt difícil
per a nens i joves. No obstant això, els últims avenços tecnològics permeten simplificar aquest treball i aprofitar el
potencial didàctic de la robòtica per a l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia. Així, podem definir robòtica educativa com
un sistema d’aprenentatge interdisciplinari, ja que treballem
d’una manera simultània diverses àrees que fan servir els robots
com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament de les habilitats dels alumnes.
Per als estudiants implica l’alegria de poder veure en funcionament una cosa elaborada per ells mateixos. La robòtica desperta
inquietuds i ajuda a comprendre millor el món que els envolta;
desenvolupa les capacitats creatives, com la innovació, i capacitats d’organització, com la presa de decisions, la solució de problemes i el treball cooperatiu. En definitiva, posem en pràctica
diferents projectes que ens permeten resoldre problemes.

Per primera vegada, La Salle Bonanova es presenta al certamen de lectura en veu alta, impulsat per la Fundació Enciclopèdia Catalana i amb la col·laboració d’altres entitats.
Enguany és la 12a edició i hi participen lectors d’escoles
d’arreu de Catalunya. Any rere any, el certamen va superant el número d’escoles inscrites: el 2015 hi van participar
667, i aquest 2016 en serem 765.
Cada escola participa en categories que van de 3r de primària a 4t d’ESO.
El certamen està pensat per incentivar la lectura als petits i als joves, i a més a més, en veu alta. Tots
sabem que avui dia és molt important saber parlar en públic. L’escola aposta per totes les iniciatives que
ajudin a millorar els nostres fills en aquestes habilitats, per això prepararem 15 lectors de La Salle Bonanova.
El mes de febrer vam començar a treballar en ferm amb les nenes i els nens de cada curs. Entre els mesos de març i maig tindran
lloc els quarts de final. Tant la preparació dels participants com els desplaçaments es fan en hores lectives.
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pensat amb els inestimables somriures que vam rebre de cadascun d’ells”, expliquen els alumnes premiats.
Altres estudiants de La Salle Bonanova que han realitzat un
treball social per l’assignatura d’Aprenentatge i Servei es mostren molt orgullosos i contents de poder formar part d’un projecte d’aquest tipus. En Mario Rivas, de primer de Batxillerat,
explica que “és un avantatge poder fer un dels projectes que
has escollit, ja que el fas amb més ganes perquè és una tasca
que agrada i no importa fer-la i al final els resultats són molt
millors. Un altre detall que no té res a veure amb el projecte,
però que m’ha ajudat és la presència de nens petits. Et miren
d’una manera... Per a ells ets gran i volen ser com tu. Et saluden
i riuen. En fi, detalls de la vida que et fan més feliç”.
També de primer de Batxillerat, l’Antonio Menacho, comenta
que “l’ApS és com un pas endavant a l’assignatura de FAIG que
es fa des de primer d’ESO. Durant el FAIG aprens unes tècniques
per resoldre problemes en grup de manera creativa i efectiva.
El pas endavant està en el fet que a l’ApS et demanen que facis
un projecte real, una resposta a una necessitat d’alguna persona
o entitat i, finalment, el projecte es fa realitat i el duus a terme
amb les teves mans”.
A la classe de primer de Batxillerat A, el Jordi Carbajo, diu
que “l’any passat, el meu grup va col·laborar amb el Banc de
Sang i Teixits de Catalunya. Vam escollir aquest projecte per-

La metodologia de treball

L’ApS. Aprenentatge solidari
A La Salle Bonanova fa 3 anys que es van començar a realitzar els projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) per tal de mostrar als alumnes els valors que transmet el voluntariat.

L

els espais verds del barri, per exemple, repensar un parc com
un espai educatiu proper a l’escola i millorar-lo amb accions
sempre sota l’assessorament dels tècnics municipals, estan realitzant una tasca de voluntariat de valor indiscutible per a la
col·lectivitat. Si a la vegada que netejen els espais, estudien els
tipus de plantes, es troben amb el conservador del parc i, com
a conseqüència, es fan propostes de millora a l’Ajuntament i
fan una campanya de sensibilització per conservar millor aquest
espai verd, podem dir que ens trobem davant d’un exemple
d’ApS. S’ha fet un servei al barri i alhora s’han treballat coneixements d’ecologia, de ciències naturals, de llengua.. i s’han
desenvolupat actituds i competències cíviques”.

’ApS és una metodologia educativa que combina Aprenentatge i Servei. La seva finalitat és que els alumnes tinguin experiències personals i grupals de servei a la
comunitat. “Normalment, aquests serveis es realitzen en l’entorn proper del barri o de la ciutat a través d’entitats de diferents sectors. També pot ser que el Servei es faci en el mateix
col·legi, aprofitant les diferents edats que hi ha en el centre”,
explica el coordinador dels projectes, Eric Díaz. En l’ApS es fon
la intencionalitat pedagògica i la solidària. És a dir, és una proposta innovadora en la qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo. L’Aprenentatge Servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.
Aquest projecte el porten a terme els 140 alumnes que cursen
4t d’ESO a La Salle Bonanova. Per aquest motiu, “la complexitat
nostra rau en la quantitat d’alumnes que fan aquest servei. Es treballa en grups de 5 alumnes i l’organització dels Serveis és interclasses, el que vol dir que durant la realització del projecte al llarg
de l’any trenquem l’estructura del grup-classe. Per acompanyar el
procés som 6 professors i cada un se’n fa càrrec d’uns 5 grups,
intentant agrupar els projectes que porta cada professor per àmbit
del servei: intercanvi generacional, ajuda a discapacitats, col·laboració amb el sector social....”, explica el coordinador de l’ApS.
Segons el director del centre, Joan Carles Jara, “si un grup
d’alumnes decideix fer un projecte ecològic per implicar-se amb

ApS
Aprenentatge + servei = projectes
Servei + aprenentatge = voluntariat
Aprenentatge + servei = ApS
8

“Com a organització general, durant el primer trimestre fem
tota una aproximació al treball en grup i al comunitari, a la motivació per la transformació social i, finalment, convidem a diferents entitats perquè vinguin a exposar-nos les seves
necessitats. Posteriorment, els alumnes trien aquell projecte que
més els motiva. A banda de les entitats també hi ha grups que
fan serveis dins l’escola, com per exemple enguany, on un grup
d’alumnes dissenya aplicacions matemàtiques per Ipad per als
alumnes d’educació infantil, altres organitzen la gimcana de
Sant Jordi, el festival dels Jocs Florals, etc. A partir de gener els
grups comencen a treballar, es fan els contactes amb les entitats
i s’acorden els diferents calendaris. Cap a finals de maig el projecte ha d’estar acabat i
és el moment de redactar
la memòria escrita que
recull una part teòrica
(aprenentatges) i una
part pràctica (servei). Finalment, aquesta memòria s’exposa oralment
davant els altres alumnes
en una presentació”, relata Eric Díaz.
“El secret està en vincular estretament servei i aprenentatge en una sola activitat ben
articulada i coherent. L’aprenentatge i servei combina els objectius de servei amb els objectius d’aprenentatge amb la intenció
que l’activitat que en resulta sigui positiva per a tots els implicats, tant per a qui rep l’ajuda com per als qui presten el servei”
tal com menciona el director del centre.

La part fonamental
de l’ApS, els alumnes
El mes de juny del 2015, els alumnes de segon de Batxillerat
Santi Cros, Marta Portolà, Sergio Serrano i Jorge Sáenz, van
guanyar el premi Baldiri Reixac, que atorga la fundació Lluís Carulla, per la realització d’un vídeo per donar a conèixer les activitats que ofereix l’associació Auxilia, la qual dóna suport als
discapacitats en el seu dia a dia. “Vam realitzar el vídeo perquè
ho vam veure com una bona oportunitat per ajudar la resta,
ajudant-los a crear un nou medi per difondre la seva causa i promoure l’entitat. Fou una experiència molt diferent i especial, ja
que vam poder aprendre aspectes desconeguts per la majoria
sobre els usuaris i les seves vides, alhora que fèiem un servei. Va
ser una activitat diferent a la que estàvem acostumats, vam anar
més enllà d’un aprenentatge, vam fer un servei. Creiem que és
una gran idea, atès que ens va fer sortir de la nostra zona de
confort, de tal manera que no es tractava de fer únicament un
treball que es quedés en el paper, sinó d’anar més enllà, de passar a l’acció, ACTUAR. Vam aprendre a valorar les petites coses,
a gaudir dels moments que vam compartir i a donar una ajuda
sense esperar res a canvi. I, sense adonar-nos, l’ajut fou recom-

què ens semblava adequat i adaptat als nostres gustos, i al
mateix temps molt solidari. També ens semblava que era un
projecte que tenia efectes directes sobre la societat, ja que la
sang que es recull en alguna campanya de donació va immediatament a la gent que la necessita. El nostre projecte tenia
l’objectiu d’aconseguir el màxim nombre de donants el dissabte de convivències de l’escola”.
La Cristina Astudillo, la Patricia Estañol, la Rocío Aragoneses,
la Carme Bataller i l’Ana Oliva, també de primer de Batxillerat,
narren que elles van tenir l’oportunitat “de poder gaudir de l’experiència d’anar al Centre Obert Tria, un programa de reforç escolar amb nens i nenes del Raval, un barri amb mancances
socials. Vam gaudir ajudant-los amb els seus estudis en les matèries que més ho necessitaven i com a voluntàries ens ha agradat molt l’experiència. No havíem vist aquesta part de Barcelona
i, per tant, hem après moltes coses noves com ara la convivència
i la paciència que cal tenir amb els nens i el treball en equip perquè tot funcioni bé. És una experiència molt recomanable!”.
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IDIOMES

Anglaterra, Irlanda i Escòcia a La Salle

E

nguany s’han incorporat quatre auxiliars de conversa: la
Nealy Woods i en Mark Thompson, d’Anglaterra; la
Fiona Keegan, d’Irlanda i el Patrick Hay, d’Escòcia. La
Nealy i el Patrick treballen a Infantil i Primària, i en Mark i la
Fiona a Secundària i Batxillerat. Tots quatre ajuden l’alumnat en
petits grups o de forma individualitzada, dins i fora de l’aula.
Gràcies als Auxiliars de Conversa, els alumnes enriqueixen la
seva comprensió i expressió oral, distingeixen diferents accents,
i aprenen expressions i vocables d’ús quotidià.
Els recordem que si volen acollir un auxiliar de conversa durant
un trimestre per tal que els seus fills i filles puguin beneficiar-se
de tenir un nadiu de parla anglesa a casa, poden fer-ho contactant amb en Nin Navarro a eidiomesbonanova@lasalle.cat.

PARTICIPA A LES
XLIV CONVIVÈNCIES
DES D’ARA MATEIX!

Anglès per a pares i mares

Estem organitzant les convivències,
la festa major del nostre col·legi que
serà el cap de setmana del 6, 7 i 8
de maig en el que convivim totes les
famílies a la Salle on hi ha activitats
per a tota la família i amics.

E

Aporta’ns idees que puguin enriquir les nostres convis:
Busquem espónsors: la teva empresa pot estar-hi interessada? Els espónsors sortiran a la revista de convivències i al butlletí de l'escola.
Mobilitzem més de 200 voluntaris i hi assisteixen unes
10.000 persones.

I sobretot et necessitem a tu, com a voluntari per ajudarnos.
TOTS els diners recaptats són per a les ONG de l'escola:
Proide i Finestra Oberta.
Si teniu algun obsequi el podeu enviar ARA MATEIX!

Necessitem regals, obsequis per preparar els premis dels
nens, regals per a la tómbola i entrades promocionals o
qualsevol cosa xula que pugui atreure pares i nens.

ANIMA’T I PARTICIPA-HI!

Contacteu amb Alfredo Julià o Beatriz Llopart:
alfredo@cambyo.es o nibea99@gmail.com

a

Salle

n el món globalitzat en què vivim, on les comunicacions són instantànies sense importar la distància geogràfica, l’anglès esdevé una eina fonamental. Per això, des de Langcentre La Salle Bonanova es dóna l’oportunitat de practicar l’anglès d’una
manera eficient, engrescadora i motivadora amb el Curs d’anglès per a mares i pares.
Actualment s’ofereixen dues possibilitats: un curs d’anglès conversacional per potenciar la competència comunicativa i un curs
d’anglès intensiu amb opció a Certificacions de Cambridge.
Les classes s’imparteixen a la mateixa escola, en un entorn familiar i tecnològicament adaptat, amb professorat de Langcentre
especialitzat en l’ensenyament de l’anglès a adults. El primer dia es realitza una prova de nivell per determinar quin és el grup més
adient en funció al coneixement de l’idioma. El curs ja s’ha iniciat però si hi esteu interessats encara us podeu inscriure. Per a més
informació, adreceu-vos a Langcentre.

Langcentre, un centre de referència

A

quest curs s’han lliurat 68 certificacions a Primària
(Starters, Movers i Flyers) i 85 a Secundària i Batxillerat
(KET, PET, First Certificate i Advanced). Els alumnes han
tornat a obtenir uns extraordinaris resultats als exàmens. D’aquesta manera, Langcentre és ja un referent entre els centres
preparadors, amb un 96% d’aprovats als YLE, i un 94% als
Main Suite of English. A més, un total de 44 alumnes van obtenir el Cambridge First Certificate a 4t d’ESO. Aquesta titulació
permet acreditar un nivell B2, enguany exigit a les universitats
del país per tal d’obtenir el títol de Grau.
Des de Langcentre volem felicitar l’alumnat i el professorat
pels extraordinaris resultats. I animem tothom a continuar treballant en l’aprenentatge de l’anglès i l’obtenció de certificats
internacionals.
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PASTORAL

ESCOLA DE MÚSICA

QUARESMA 2016:

la volta al món en 40 dies

D

juni) i la solidaritat (almoina).

es de Pastoral, cada temps litúrgic del curs, marquem
uns valors per a aprofundir en totes les etapes de la
nostra escola en els cinc minuts de reflexió del matí,
les tutories i les classes de religió. Són valors del nostre Caràcter Propi i que configuren els eixos transversals en l’educació humana i cristiana dels alumnes.
Si en la Quaresma del curs passat era el nostre “Rally Quaresma-Pasqua” el lema que motivava
la nostra travessia fins arribar al diumenge de Pasqua amb els símbols de
l’Oasi (pregària), Servei tècnic (ajuda
als altres) i la Motxilla (portar allò que
ens és indispensable), aquest curs el
lema motivador és “La volta al
món en 40 dies”.
La Quaresma ens convida a un viatge
que comença el dimecres de cendra i ens
porta a la festa de la Resurrecció. Un viatge pel nostre món. Un
viatge que ens convida a contemplar, admirar, respectar, a conèixer, a interpretar i transformar el nostre cor i la societat que ens
toca viure. El viatge més apassionat que podem fer és, però, un
viatge cap l’interior del nostre cor. És en el cor on trobem el sentit
de la nostra vida i el sentit de la nostra existència. Convidem als
nostres alumnes a fer aquest viatge al llarg del qual trobaran sentit al que fan i sobretot al que són.
Els valors que a nivell d’escola hem escollit per a la nostra
reflexió són els que ens convida Jesús en l’evangeli del dimecres de cendra: La interioritat (pregària), l’austeritat (de-

La interioritat ve recolzada pel nostre programa HARA. Ser capaços de trobar moments per afavorir el silenci, l‘escolta, la pregària i el sentit de transcendència en les nostres vides. Pregar,
és tan senzill com tancar els ulls, entrar en el més profund del
nostre cor i, des d’allà sentir-se estimat per un Déu que és PARE.
L’austeritat seria el sentit que volem
donar al dejuni. Saber-se privar de tot
allò que és superflu i, a més, ser capaços de saber gestionar de manera austera els nostres recursos naturals: llum,
aigua, papers, aliments...
La solidaritat és la nostra resposta a les
necessitats de les persones que ens envolten i la resposta al projecte que ens proposem assolir des de
PROIDE: finançar l’educació de persones adultes de l’institut Tijob’al Rak’ux Na’oj.
Com podríem resar el parenostre i dir que som germans si no
som realment solidaris? Val la pena ser ser solidaris al l’estil de
Jesús de tal manera que la nostra “ma dreta no sàpiga el que
fa nostra mà esquerra”
La volta al món en 40 dies ens ajuda en el nostre caminar i en el
nostre créixer com a persones i com a comunitat educativa.
Florenci Bové, responsable de Pastoral.
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La música, la meva vida

M

Els sis anys del llenguatge elemental del violí no són allò que
se’n diu fàcils, però si una cosa de veritat t’agrada la fas, costi
el que costi. Gràcies a aquests cursos d’esforç puc tornar a gaudir del combo, un grup de música amb els meus amics en què
no només toco el violí, sinó que puc recuperar la guitarra i el
piano i provar-ne de nous, com el baix o la bateria. Si pogués,
seria bonic dedicar-me a la música, ensenyar els nens petits i fer
concerts al Palau de la Música”.

olta gent, de vegades, es pregunta com pot ser que
a una persona li encanti la musica. És una cosa molt
normal i jo en sóc un bon exemple. La gent que em
coneix sap que tinc tres hobbies bàsics i tots relacionats amb la
música: tocar qualsevol instrument, sobretot el violí, que és el que
més he tocat; ballar i cantar. Ara que ja us he introduït en la meva
vida, explicaré per què un instrument com el violí o qualsevol altre
pot acabar sent gran part de la teva vida. A primer de Primària
els meus pares, que sabien que m’encantava la musica, van decidir apuntar-me a classes al migdia. Els dilluns fèiem la roda d’instruments. Cada setmana en provàvem un de diferent durant cinc
minuts, però quan tocava violí jo a vegades estava malalta i
només el vaig poder provar una vegada. Qualsevol nen n’hauria
triat un altre, però vaig voler quedar-me amb el violí, tot i que
em va costar haver de deixar el piano i la guitarra.
I ara, sis anys després, sabeu quin instrument toco? El violí.
Quan el toco desconnecto de tot. Quan veus que vas millorant
experimentes una gran satisfacció. És un instrument fàcil de
transportar i el pots tocar a tot arreu; és molt delicat. Té una
sonoritat molt bonica, tot i que es nota molt quan desafines.

Laia Marín, 1r d’ESO E
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ESO I BATXILLERAT

L’evolució de les Mones de Pasqua

El arte de hablar en público

É

El martes 12 de enero los alumnos de segundo de Bachillerato
tuvieron una cita con la oratoria.

s un honor per a mi poder representar l’escola en els
premis Baldiri Reixac amb el Treball de Recerca que
he realitzat. Tracta l’evolució de les mones de Pasqua
a Catalunya, i s’endinsa en la investigació d’aquest dolç tan
selecte per a tots els catalans i catalanes. He pogut comprovar que, a Catalunya, aquesta tradició està molt arrelada i
que, sens dubte, ho seguirà estant amb el pas dels anys. Les
meravelles que s’arriben a fer amb la xocolata són molt curioses, com per exemple en Mamadou, un goril·la de xocolata de dos metres d’alçada fet pel pastisser Escribà. Això
demostra com la innovació i la recerca de noves idees i mètodes són cada vegada més presents en els pastissers. Ara
bé, continuen existint aquells que prefereixen conservar la
part més tradicional. Finalment, només em queda agrair a
totes les persones que m’han ajudat i han confiat en mi des
del primer moment per poder gaudir d’aquest treball”.

N

teórico en las cuestiones más elementales y prácticas de las exposiciones orales. Ana aportó todo tipo de ideas y consejos relacionados con la posición de la voz, el tono, la correcta dicción
y la ejecución de la comunicación. Por otro lado, Alfredo desarrolló toda la parte conectada con la necesidad de empatizar
con el auditorio y no sólo con explicaciones, sino con dramatizaciones que aproximaron de forma muy eficaz la charla a todos
nuestros alumnos.
La experiencia fue valorada muy positivamente y los chicos,
además de pasar un rato entretenido, pudieron utilizar todas
estas enseñanzas en la exposición de su propio “trabajo de investigación” que llevaron a cabo unos días más tarde. Se llevaron con ellos toda una lección que, seguramente, continuará
con más exitosos capítulos.

o hay duda de que tanto fuera como dentro del ámbito
académico existe una necesidad y, a la vez, un afán por
dominar todo lo relacionado con la comunicación. Ya
no sólo en el ámbito universitario y laboral, sino también en la
dinámica, el ritmo y las exigencias de nuestra actividad cotidiana.
La buena expresión y la eficacia en la comunicación son absolutamente esenciales.
El colegio tiene muy presente la importancia de conocer y dominar las técnicas del arte de hablar en público y, por ello, los chicos y chicas que se encuentran a solo unos pasos de las aulas
universitarias recibieron una charla relacionada con este tema.
Los alumnos tuvieron el privilegio de contar con dos ponentes
excepcionales: Ana Pallejà, actriz de doblaje; y Alfredo Julià,
coach. Entre los dos, y desde sus diferentes experiencias profesionales, dieron una lección en la que se complementaron de
forma muy atractiva, con consejos e informaciones de carácter

Helena Vilatarsana, 2n Bat E

Un treball
de pel·lícula

L

a idea del meu treball de recerca era aprofundir en tot
el procés de creació d’un curtmetratge i de les produccions audiovisuals en general, atès que sempre m’ha
agradat fer fotografies, vídeos, etc.
El treball està dividit en un marc teòric, en què investigo
sobre les tres parts de la creació d’un curtmetratge: la preproducció (fase prèvia al rodatge, on es realitzen les preparacions), la producció (el rodatge en si) i la postproducció
(posterior al rodatge, en què es transforma el material); i en
un marc pràctic, en el qual aplico tots els coneixements adquirits en la realització d’un curtmetratge, des del principi
fins al final, al qual he titulat Artificial.
Si hi esteu interessats, podeu veure el meu curtmetratge
a https://youtu.be/bHR2fsYovFY.

Espero que us agradi!
Santi Cros, 2n Bat A
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Ángel Castro, Departament de Llengua

L’equip
ROBONOVA, a la
‘First Lego League’

A

nentatge exprés i una gran capacitat de superar-se a ells mateixos
l’equip va aconseguir una 13a posició d’un total de 30 equips.
S’ha de tenir en compte que per a tot ells és el primer any que
treballen conceptes de robòtica i, per tant, el seu nivell de coneixements no es pot comparar amb altres equips que fa 3 i 4 anys
que hi participen. Per això valoro molt positivament tots els aspectes que van defensar davant dels jutges, tant el disseny del robot i
la seva programació, com el seu treball d’investigació, la proposta
creativa a un problema real com era la gestió dels residus, i els valors que van transmetre com equip.

quest curs 2015-2016 hem encetat el projecte d’incloure la robòtica com a assignatura curricular dins
l’àmbit tecnològic. Les sessions d’una hora setmanal
serveixen per establir les bases teòriques i pràctiques de la robòtica educativa, però no permet explotar tot el seu potencial.
És per això que s’ha apostat per la creació d’un equip en horari
extraescolar i la seva participació en una competició com la
‘First Lego League’.
L’equip ROBONOVA ha participat per primera vegada en l’edició d’enguany de la ‘First Lego League Barcelona’ del passat 28
de febrer. La il·lusió, les ganes i els nervis han estat una constant
durant els mesos d’entrenament i també el dia de la competició.
En aquest tipus d’esdeveniments no s’han de valorar els resultats
sinó que els nois i noies tinguin una experiència enriquidora i els
serveixi per completar la seva formació com a persones. Tanmateix, en l’apartat de la puntuació del robot, la seva progressió va
ser molt meritòria i després de moltes dificultats, errors, un apre-

ROBONOVA Team: Aina Capilla, Andreu Buñuel, Andreu Fitó,
Guillem Cuello, Inés Fournier, Paula Canet, Quim Cardona,
Sarah Johansson, Sergio Fidalgo.
Albert Valls, professor de robòtica
i entrenador equip ROBONOVA
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PROIDE

ESPORTS

La samarreta
PROIDE 2016

L’actualitat de l’handbol
al club esportiu

L

E

a temàtica d’aquest any per dissenyar la nova samarreta PROIDE ha estat el
problema ambiental al nostre món. Una votació oberta sobre 146 propostes
presentades ha fet guanyadors la Berta Ticó i l’Enric González, de 3r d’ESO C
de La Salle Manresa. Dels primers 32 dibuixos seleccionats, el seu dibuix de sensibilització ha estat el més votat a Facebook.
Més de 1.500 samarretes creades per la Berta i l’Enric lluiran per tot Catalunya en
les properes setmanes. Esperem que el seu missatge ajudi a prendre més consciència
sobre la fragilitat del nostre planeta i de la reducció necessària de la petjada ecològica
a partir dels nostres gestos quotidians.

FINESTRA OBERTA

l passat octubre la secció d’handbol del Club Esportiu La
Salle Bonanova va presentar els seus equips davant l’afició. Aquesta és una temporada especial per diverses
raons: per primera vegada en tota la història de l’handbol a La
Salle juguem a primera estatal, una lliga semiprofessional en
què competeix l’èlit de l’handbol català.
L’acte de presentació va estar amenitzat pel nostre patrocinador principal, Sunny Sport. Volem destacar que en el dia d’avui
hem aconseguit l’esponsorització per l’equip del Restaurant
Gatto Rossa i de la Pizzeria Pizexs.
Amb la inestimable ajuda dels nostres valedors, l’acte de presentació va ser una autèntica festa, amb la desfilada de cada
equip de la base, des dels més petits fins als més grans, amb el
discurs del nostre estimat director, sempre ajudant en la formació dels joves, tant en l’àmbit acadèmic com en l’esportiu i l’espiritual i, en definitiva, amb un ambient que feia goig veure,
amb el Poliesportiu ple a vessar.
Actualment l’equip sènior de primera nacional, entrenat per
Xavier Quindós, està en 13è lloc d’un grup de 16 equips i tenim
moltes possibilitats de poder assolir la permanència. Queden 10
jornades i us convidem a venir al Poliesportiu els dissabtes a les
18.15 h a la tarda per animar l’equip. Propers partits al Polies-

portiu: Pilar Maristes Saragossa (19/03/2016), Sant Joan Despí
(09/04/2016 i Sarrià de Ter (30/04/2016).
Cal destacar també la bona feina que està fent l’equip infantil
que dirigeix l’entrenador Gabriel Benedicto, que està entre els
vuit millors de Catalunya disputant la fase final de la Lliga Catalana contra el FC Barcelona i el Granollers.
Ja per acabar, aquest 2016 la Federació Catalana d’Handbol organitza el 75è aniversari. Cal remarcar que els germans
Salvador i Ramón Zapater rebran un reconeixement per la
seva tasca en fomentar l’handbol al Col·legi durant els últims
35 anys.
Força Salle!!!

Ultimate Frisbee

Solidaritat sense límits

F

vei al menjador o a la cuina. I alumnes de 2n d’ESO que s’han
iniciat en el voluntariat ho han fet en el servei de menjador de
les Germanetes. Aquestes són algunes de les seves opinions:
“És una experiència única, ajudar els altres sense esperar res
a canvi. Bé, sí que reps alguna cosa a canvi: la cara d’agraïment
i de satisfacció “, Eugeni V.
“Les monges ens van rebre amb els braços oberts. Primer
vam fer una visita ràpida a la residència i a l’hora de dinar vam
començar a servir el menjar. Ens ho vam passar bé servint, ajudant a netejar, parlant amb la gent... Són molt agradables. Va
ser molt divertit i vam aprendre molt”, Dolça M. i Júlia G.
“Jo hi vaig anar amb el meu pare. Em vaig sentir molt útil.
Els avis són molt educats i em va sobtar veure que les monges
encara van vestides amb hàbit”, Edu S.

ebrer és el mes amb més activitat de Finestra Oberta. El
dia 17 va tenir lloc el VII Sopar Solidari amb l’assistència
de 176 comensals, entre ells 125 alumnes -els de 1r i
2n d’ESO han col·laborat amb el ‘plat solidari’. El total recaptat
s’ha destinat a l’entitat Estel d’Assís pel seu projecte “+menuts”.
El diumenge 21, al teatre de les Germanetes dels Pobres de
la plaça Tetuan es va celebrar el Concert Solidari pro-Lourdes.
Hi va col·laborar l’Escola de Música de La Salle Bonanova, i
aquest any hi ha actuat un grup de noies de la Residència Misericòrdia, entitat on Finestra Oberta col·labora amb el seu voluntariat.
I l’activitat dels voluntaris no s’atura. Una mare va acompanyar a un grup de joves de 4t d’ESO a Cotolengo per fer un ser16

un nou esport
d’alts vols

A

quest curs, a classe d’educació física, els alumnes de 4t
d’ESO i de 1r de batxillerat van tenir la sort d’iniciar-se
en l’Ultimate Frisbee a càrrec d’un exalumne de l’escola, l’Enric Duque. En l’actualitat, Duque forma part del comitè
de la Lliga Catalana i és jugador d’un equip de Tarragona de primera divisió de la lliga espanyola.
L'Ultimate o Ultimate Frisbee, és un esport d'equip sense contacte que es juga amb un disc volador o frisbee i amb equips de 7
jugadors. L'objectiu del joc és aconseguir punts passant el disc al final de la zona oposada, de manera semblant al futbol americà.
Els jugadors no poden córrer mentre tenen el disc. Una altre de les seves característiques és que es juga sense árbitre. El joc es
regula per l’esperit esportiu dels jugadors i de l’equip.
Jordi Castro, professor d’educació física de secundària
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SOSTENIBILITAT

Per una
Escola + Sostenible
A

accions proposades als seus companys de curs, de manera que
tothom conegui què s’està fent al centre i s’impliqui la major
part de la comunitat educativa en el desenvolupament del projecte de la sostenibilitat.

La Salle Bonanova, el passat 11 de febrer, vam rebre
una visita molt especial. Dues persones responsables
de Barcelona Escoles + Sostenibles van venir al centre
a conèixer la “Comissió Verda” que recentment hem constituït
per tal d’implicar la comunitat educativa en el desenvolupament
dels projectes de sostenibilitat que estem duent a terme aquest
curs escolar. També van aprofitar la visita per assessorar-nos en
les diverses accions que estem realitzant, per resoldre dubtes
que ens havien anat sorgint i, finalment, per conèixer els espais
i les instal·lacions del nostre centre. Ens van comunicar que el
procés que estem seguint és satisfactori i els va agradar molt
conèixer els membres de la comissió.
La Comissió Verda està formada per alumnes, professors, un
pare de l’AMPA i el director de l’escola, el germà Joan Carles
Jara. Els alumnes que en formen part són: Pol Ventura (5è EP),
Ferran Pujol (6è EP), Sarah Emilia Johansson (1r ESO), Max Larrosa (2n ESO), Pati Ribó (3r ESO), Joan Alonso (4t ESO), Alicia
Iturriaga (1r BAT) i Pablo Doreste i Irene Esteban (2n BAT). El representant de l’AMPA és en Pep Castells.
Els alumnes de la Comissió Verda estan molt engrescats i amb
ganes de començar a treballar en la construcció d’una escola i
d’un món més sostenibles. Aquests alumnes, com a representants dels diversos cursos, hauran de comunicar les decisions
preses a les reunions que anem realitzant i hauran d’explicar les

L’ús responsable dels embolcalls
Enguany, l’escola La Salle Bonanova s’ha adherit al projecte
promocionat per l’Ajuntament de Barcelona i Societat Catalana
d’Educació Ambiental EMBOLCALLS + SOSTENIBLES, que té
com a objectiu fomentar als centres educatius la reducció dels
envasos utilitzats als esmorzars a partir d’un pla de prevenció
d’embolcalls. Els alumnes de segon de Primària són els protagonistes d’aquest projecte. El nostre objectiu és reduir residus
en acabar aquest curs, fomentar la conscienciació i implicació
de la comunitat educativa, i ser una escola més sostenible.
La utilització d’envasos i embalatges d’un sol ús ha experimentat un fort increment en les últimes dècades a causa del
canvi d’hàbits de consum i a l’oferta de productes en el mercat.
Els embalatges s’han convertit en una realitat amb dos elements
problemàtics associats: en primer lloc, el consum creixent de
matèries primeres per a la seva fabricació, especialment de tipus
no renovable; i en segon lloc, que aquestes matèries tenen ca-
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l’inici d’aquest procés de canvi és la diagnosi inicial mitjançant
un procés participatiu dels propis alumnes.
En un primer moment s’ha elaborat el “Plànol de residus” per
conèixer els residus generats en cada un dels espais del centre.
L’elaboració d’aquest plànol de la nostra escola s’ha realitzat
durant el segon trimestre del curs 2015-2016, dins la matèria
‘Programa Faig’ de 2n ESO.
Els alumnes van anar per tots els espais de l’escola observant
i preguntant als diferents responsables quins eren els residus
que més es generaven en aquests espais i, simultàniament, omplien una pauta d’observació. La informació obtinguda ha quedat plasmada visualment en els plànols de l’escola que estan
distribuïts en el vestíbul de primer cicle de l’ESO.
El següent pas és la quantificació d’aquest residus per, posteriorment, començar a plantejar-nos les actuacions de prevenció
que es poden desenvolupar. Per treballar aquest últim punt tornarem a aprofitar el programa FAIG. Els alumnes, treballant en
grups d’aprenentatge cooperatiu, desenvoluparan diferents
projectes relacionats amb el centre d’interès del FAIG de 2n
d’ESO (sostenibilitat/energies renovables) intentant conscienciar
i difondre, entre tota la nostra comunitat educativa, el respecte
pel nostre planeta.

racterístiques que en dificulten el seu reciclatge, com és el cas
del paper d’alumini. Aquesta situació es reflecteix en activitats
quotidianes com l’adquisició, la preparació i la conservació dels
aliments dels diferents àpats diaris.
Feta una primera diagnosi dels residus que generen els nostres alumnes, al desembre vam veure com van guanyar protagonisme els envasos o embolcalls d’un sol ús. Aquest febrer
hem repartit els embolcalls “Boc’n Roll” als nostres alumnes,
l’alternativa més ecològica al paper d’alumini i plàstics, entre
d’altres, per embolicar els entrepans. Es tracta d’un embolcall
divertit i molt actual que ja hem posat de moda al pati! I al maig
d’aquest curs farem una segona diagnosi per contrastar els resultats, que esperem que siguin positius.
Mònica Guarro, comissió de millora per a la sostenibilitat

Educació i sostenibilitat
L’educació ambiental és cada vegada més important. Per això,
les escoles sensibles amb aquests temes uneixen educació i sostenibilitat a través d’accions que relacionen el medi ambient
amb els seus objectius educatius.
Identificar-se com una escola sensible envers l’entorn implica
prendre consciència de les pròpies accions. Per aquest motiu,

Joan Carles Calafat, professor de 2n ESO
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Vocació de catequistes
Les professores d’educació
primària i d’ESO Mireia
Tomàs i Isabel Romañá, respectivament, són dues de les
mestres que s’encarreguen
de fer la catequesi de la Comunió i la Confirmació.

L

a Mireia Tomàs va néixer a Barcelona
fa 35 anys. És diplomada en magisteri, educació primària i llicenciada
en psicopedagogia. Havia estudiat l’EGB, el
BUP i el COU al col·legi. Al 2004 va entrar a
La Salle. “Va ser un canvi de visió perquè
una exalumna de l’escola passava a ser-ne
mestra. Va ser un primer any ple de sorpreses: impartir classes on abans havia estat asseguda com a alumna, tenir de companys
Mireia Tomàs
Isabel Romañá
persones que havien estat els meus tutors,
com la Gemma Aparicio, la Rosa Fíguls, el
Francesc Ferrer...”, rememora la Mireia. “I ara sóc tutora de 4t
i així fer un aprenentatge més significatiu i proper a ells”, insta
EP C i també formo part de l’equip de l’EOAP, portant l’orienTomàs.
tació psicopedagògica de les classes de 4t i 5è de primària”.
Durant dos cursos, els professors de 3r i 4t d’educació primàLa Isabel Romañá, nascuda a Barcelona fa 47 anys, biòloga
ria preparen els alumnes per rebre la Comunió. “És important
“em dedico a l’ensenyament des de fa 23
que l’alumne rebi aquesta formació per tal
anys i en fa 17 que treballo a La Salle”. La
de seguir endavant amb la seva vida crisIsabel és la coordinadora de tot primer d’ESO
tiana”, diu la Mireia. I en la Confirmació, la
La motivació que
i també dóna classes de ciències naturals i reIsabel creu que és important fer la formació
van tenir les dues
ligió a 1r d’ESO, i science lab a 1r i 2n d’ESO,
perquè “rebràs la força i la gràcia del Sagramestres per fer la
a més de ser la tutora de 1r ESO E.
ment per continuar seguint a Jesús”.
catequesi va ser
La motivació que van tenir les dues
Tant la catequesi de la Comunió com de
mestres per fer la catequesi va ser poder
la Confirmació s’ha anat modificant. “Al
poder “ajudar els
“ajudar els alumnes en el seu procés perllarg dels anys hem intentat actualitzar
alumnes en el seu
sonal de coneixença de Jesús”, comenta
l’activitat per fer-la cada vegada més viprocés personal
la Isabel. Per la Mireia, també va ser
vencial i més propera a ells. Per exemple,
de coneixença
“poder conèixer el grup-classe des d’un
anar a cantar nadales a les Germanetes
de Jesús”
altre punt de vista. Durant aquestes estodels Pobres, visitar les esglésies de l’escola
nes pots compartir amb els alumnes l’eo, fins i tot, anar a la parròquia de la Boxemple de la vida de Jesús i els seus valors
nanova. Tot això són fets que queden en
per tal que ells ho coneguin i que també ho puguin aplicar a
el seu record”, narra la Mireia Tomàs. En canvi, la catequesi
la seva vida, si volen. Tot això és un gran repte per a mi”.
de Confirmació es basa en “formació, voluntariat i vivències
Un dels aspectes més importants a l’hora de fer la catequesi és
amb la marxa de Nadal, la pregària a Germanetes dels Po“haver fet un camí de Fe en el propi col·legi, on no només has
bres, i les convivències de Llinars. Intentem que els nois i
anat creixent físicament i humanament, sinó també has anat creinoies tinguin moments més profunds”, diu Isabel Romañá.
xent en la Fe, i l’escola t’ha acompanyat en aquest camí”, raona
El més gratificat per a elles és “veure com els alumnes intenRomañá. “Un aspecte positiu és que els nois i noies de la classe
ten viure els valors que Jesús ens va ensenyar. És un camí ple de
es coneixen i ja hi ha un clima creat, així poden aprofundir més
valentia, de vegades complicat, però en el que sempre, tard o
ràpidament en certs temes. Com que convivim moltes hores,
d’hora, tens una gran gratificació: el somriure i l’estimació de
també es poden agafar exemples i situacions del nostre dia a dia,
l’altre”, conclou la Mireia.
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