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Un final de curs
ple d’activitats
· XLIV Convivències
· Nova oferta: batxibac
i batxillerat internacional
· Entrevista a Jordi Molina

Una escola
en renovació
continua

L

a Salle Bonanova està adequant les seves aules per adaptar-les a les necessitats dels alumnes tenint en compte les
innovacions i les noves metodologies de treball que estem
implantant.
Aquestes instal·lacions facilitaran l’aprenentatge més competencial per aconseguir una educació de qualitat que beneficïi a
tots els alumnes.

La satisfacció per
un curs ple
de bons resultats

Aules de 2n d’EP

T

l’acció positiva dels delegats i subdelegats, de les comissions i
de la Junta ha estat l’anella que ha impulsat l’adequada relació
entre l’escola i les famílies en què tothom en surt beneficiat.
Una mostra d’aquests beneficis són les activitats que al llarg
d’aquest curs s’han dut a terme; La presentació a concursos
com el Certamen de lectura en veu alta, First Lego, Baldiri Reixac, Proves cangur, Pangea, Fem matemàtiques, Fotografia
matemàtica, Olimpíada matemàtica, Sambori Omnium, Olimpíada informàtica, Olimpíada de Filosofia, Olimpíada d’Economia, Olimpíada de Biologia, Olimpíada de Física i Química,
Bojos per la Ciència, Bebras, Sierpinski Carpet Project i Premi
Poincaré entre altres. Altres activitats com festivals, intercanvis, diades culturals, Convivències, concerts, escola sostenible,
campanyes solidàries, activitats de voluntariat, colònies, campus d’estiu, estades a l’estranger, noves activitats extraescolars
proposades... i tantes coses que seria molt llarg d’anomenar i
que es duen a terme per aconseguir una educació integral dels
alumnes.
El nou curs ens portarà també moltes novetats en instal·lacions i en projectes o programes pedagògics. A les reunions de
setembre d’inici de curs us les anunciarem.
Finalment us desitjo de tot cor a tots un bon estiu. Que tothom pugui trobar moments adients per al descans, per al gaudi
i per a la convivència amb la família i les amistats.

eniu a les mans el darrer butlletí d’aquest curs. Les
meves primeres paraules són d’agraïment a tot l’equip
de redacció per la bona feina que fa.
Ja som a la fi del curs 2015-16 i és de justícia ressaltar la
il·lusió, la motivació i l’esforç dels alumnes que han permès arribar a uns resultats molt positius i ben satisfactoris per a tothom. Podem fer una valoració excel·lent i alhora amb el
sentiment que s’ho han passat molt bé.
Vull deixar constància de l’agraïment i la felicitació a tot el
professorat de l’escola per la seva tasca constant i eficaç, realitzada amb professionalitat i encert: del treball intens, de l’esforç
diari i la cura dels altres, de l’acompanyament i de l’esforç per
a la millora contínua i a la formació per implantar nous projectes
o innovacions pedagògiques. Per aquest motiu hem obtingut
molts bons resultats en les proves externes, a les competències
bàsiques i en la selectivitat, a nivell de notes dins de l’àmbit acadèmic i en els concursos en què hem participat i premis que
hem obtingut. Aquest objectiu va millorant cada any gràcies a
l’esforç i a la motivació dels alumnes i dels docents. L’èxit de l’alumne és el triomf del professor. També vull agrair al personal
PAS que col·labora en moltíssims àmbits de l’escola que fan que
tot funcioni amb plena satisfacció.
D’altra banda, la participació constructiva i estímul dels pares
en el desenvolupament de les activitats és un element imprescindible per a la bona marxa del nostre model educatiu; l’aportació del coneixement dels pares a xerrades o iniciatives, de

Aules de 4t d’EP

Biblioteca

Gmà. Joan Carles Jara, director

"La participació constructiva i estímul dels pares en el
desenvolupament de les activitats és un element imprescindible
per a la bona marxa del nostre model educatiu"
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INFANTIL

English is fun!

We learn and we have a blast!

A

L’anglès es fa present en el dia a dia a l’aula i pren molta importància la pràctica oral de la llengua. Per això, i per la rellevància que té l’anglès avui en dia, des de l’escola apostem per
l’assimilació d’aquesta llengua a través de l’experimentació, les
converses, els jocs, la creació i les cançons.

l’escola treballem l’anglès des de diferents àmbits. D’aquesta manera, la immersió lingüística de la llengua
anglesa és global. Des de ben petits, a l’educació infantil, i fins als cicles de primària i secundària, oferim als alumnes
una àmplia varietat de vessants en aquesta llengua estrangera.

Aprofitant que a l’àrea de l’entorn coneixem millor alguns oficis,
el Kio i la Kia ens presenten the firefighter, the chef, the policeman, the doctor and the gardener. Amb ells aprenem cantant
i veient les característiques de cadascun.

Story time
Sabeu qui és el Pipkin? Un pingüí molt petit amb preguntes molt
grans. L’inquieta molt saber How big was a dinosaur? A l’estona
de Story Time, hem viatjat amb ell fins a l’era dels dinosaures per
conèixer the smallest dinosaur and the biggest one.

Science
Estem fent un tomb pel món, i ja hem arribat a Amèrica! Hem
conegut els indis americans tot cantant Ten Little Indians. Els
hem dibuixat i ens ho hem passat molt bé fent un puzzle.

AMCO
What’s the weather like today? La Kelly ens acompanya
en aquest aprenentatge tan quotidià. Durant aquesta unitat aprofundim en el weather i entre tots decidim quin dia
fa. A partir del vocabulary words aprenem noves paraules
relacionades amb el temps.

Art
Ja ha arribat el bon temps i per celebrar-ho transformarem la
classe d’art en un jardí. Hem fet butterflies, leaves, trees, caterpillars… Spring is here!
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NOTÍCIES

PRIMÀRIA

L’AMPA estrena blog

La màgia de llegir i escriure

http://ampalasallebonanova.wordpress.com
Les novetats de les activitats que duem a terme dins l’AMPA les trobareu al
nou blog http://ampalasallebonanova.wordpress.com per tal que les conegueu,
a més de trobar altres dades que poden ser del vostre interès.
Durant les Convivències vam fer-ne un ús ben intensiu! Amb tota la improvisació
causada pel mal temps, vam anar mantenint les famílies informades sobre els canvis
de programa. Així que podem considerar que el blog va quedar batejat i ben batejat.

Com seguir-ne
les novetats?
És un blog, estil pàgina web, al qual podeu accedir per llegir les notícies. Per mantenir-vos informats podeu:
- Accedir directament al blog a l’adreça indicada. La podeu guardar com
a favorit al vostre navegador o crear un accés directe des del mòbil.
- Al peu del blog trobareu l’opció de deixar el vostre correu electrònic per
tal d’avisar-vos quan es publiqui una notícia.
Esperem que us sigui útil aquesta nova manera de comunicar-nos amb tots vosaltres!!
Grup de Comunicació de l’AMPA

A

Els alumnes de tercer i quart de primària han visitat la Biblioteca Joan Maragall, de Sant Gervasi. Gràcies a una iniciativa de la biblioteca, els nois i noies han participat en una
activitat dirigida per tal de conèixer de més a prop Roald Dahl
i la seva obra. D’una banda, han cercat llibres de l’autor pels
espais de la biblioteca; i de l’altra, han dibuixat els extraordinaris i malèfics personatges. Per acabar-ho d’adobar, durant
tot un mes la biblioteca ens ha prestat una maleta farcida de
les històries de Dahl. Els alumnes han pogut remenar amb interès i fruïció tots els llibres d’aquesta maleta viatgera. L’escola
també ha volgut retre-li un homenatge i cada dia hem llegit
col·lectivament, en veu alta, un capítol d’una de les obres d’aquest geni de les lletres.
Amb la voluntat de contribuir de forma decidida a la creació
de bons lectors, el col·legi ha participat per primera vegada
en el Certamen de Lectura en Veu Alta, una iniciativa impulsada des de fa onze anys per la Fundació Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament.
Es tracta d’un concurs d’àmbit nacional que aplega lectors
d’arreu de Catalunya. La fase final del concurs es va celebrar
al Teatre Nacional de Catalunya i l’Andreu Fitó, de 1r d’ESO,
va arribar a les semifinals. Enhorabona, Andreu!

quest curs estem literàriament de sort! El 2015 i el
2016 hi ha dues efemèrides destacades en el món literari dels infants. D’una banda, el 2015 va fer 150
anys de la publicació d’Alícia al país de les meravelles, de Lewis
Carol; de l’altra, el 2016 commemorem el centenari del naixement de Roald Dahl. Tots dos escriptors són figures molt destacades de la literatura infantil universal, uns autèntics referents
de les creacions literàries per als més petits, i els pares de personatges literaris tan entranyables i mundialment famosos com
l’Alícia o la Matilda.
D’aquestes dues celebracions literàries, La Salle Bonanova
no podia quedar-ne al marge. Per això, el tema del concurs literari d’enguany, organitzat per la comissió de cultura de
l’AMPA, ha estat Alícia al país de les meravelles. A partir de la
lectura d’aquesta obra i de la visió d’una versió cinematogràfica d’aquest text literari, els alumnes han pogut experimentar
un primer acostament al món inversemblant però fabulós del
país de les meravelles.
Cada grup de participants ha decidit la tipologia textual que
ha considerat més plaent a l’hora de fer el seu treball. Els textos
creats pels nostres petits autors són delicioses joies de paper, en
què la imaginació i l’entusiasme són realment els altres protagonistes. Aquí en teniu un petit tastet perquè ho pugueu comprovar vosaltres mateixos:

Laura Espot

Creativitat matemàtica
En els concursos que organitza l’ABEAM de Dibuix Matemàtic i Fotografia
Matemàtica, els nostres representants han obtingut molt bons resultats.
Bruno Ferré de 3r d’EP , ha guanyat el premi al millor dibuix de la seva categoria i Augusto Castelló, de 3r d’ESO, ha quedat finalista en l’apartat de
Fotografia.
Andreu Fitó

Felicitats, artistes!
Caligrama dibuixat per
Mariona Buxons, de 3r D

Tres quarts de llum
Augusto Castelló

A la grossa tassa de te
hi havia massa cafè.
Si no fas bé la feina
el cap et tallarà la reina.
Mentre la seva germana un
conte li llegia
la bella Alícia s’adormia.
El conill molt eixerit
assenyala el rellotge amb el dit.
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Mariona Buxons

Convivències 2016:

Que no
pari la festa!

L

a pluja que va caure a la ciutat de Barcelona el dissabte i el diumenge de Convivències no va desmerèixer en absolut la gran festa de La Salle Bonanova. Tanmateix, es va haver de suspendre la
gimcana d’handbol, el concert del divendres, i es va canviar l’itinerari de la milla i la mini milla. La
resta d’activitats es van poder dur a terme amb la màxima normalitat possible.
Tot i el mal temps, tothom va fer bona cara per tal d’aconseguir que les Convivències tornessin a
ser, com cada any, un gran esdeveniment. Dues de les novetats més destacades van ser el mercat que
es va crear per fer intercanvis d’objectes de segona mà i la instal·lació d’escombraries de reciclatge per
tot el recinte. Es tracta d’una nova iniciativa, impulsada per la Generalitat de
Catalunya, per tal de conscienciar els alumnes de la importància de separar els
plàstics de la resta de la brossa. En aquest curs s’ha iniciat una
recollida selectiva d’aquest material, i l’any que ve es continuarà amb aquesta experiència per aconseguir que tothom faci un bon ús del reciclatge.
L’esperit de la festa no es va perdre en cap moment,
hi va haver molt bon ambient i els més incondicionals
d’aquesta celebració van fer mans i mànigues perquè
tot sortís a la perfecció. Els organitzadors, col·laboradors, pares, mares, professors, professores i alumnes van fer possible que, un any
més, les Convivències esdevinguessin un
gran èxit.

El nostre agraïment a totes les persones voluntàries i a totes les empreses que han col·laborat
en aquestes XLIV Convivències.
Aneto · Astra · Bunga · Casa Gay S.A. · ColaCao · Desigual · DIR ·
Etern · Faes Farma · Semillas Fitó · Gullón · Heineken · Hero · Idilia
Foods · Las Golondrinas · La Roca Village · LIDL · Marcilla · Milk &
Sugar Recordings · Moto GP · Movistar · Muy House · Nespresso ·
Nocilla · Ous de Calaf · Petitcocó · Poble Espanyol · Port Aventura ·
Revlon · Revisiones Médicas · Ruher Ibérica · Seed Box · Si Som Dos ·
The Project · UIC · Vall Parc Esports

La Salle Bonanova
s’internacionalitza
El centre es prepara per oferir el batxibac i el batxillerat
internacional en propers cursos.

E

n un món cada vegada més complex, en el qual s’evidencia una forta transformació de la societat, el domini
de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i
professional és, no únicament necessari, sinó gairebé impresAquesta obertura a la llengua francesa, com a segona llengua
cindible i, per tant, el sistema educatiu ha de poder formar parestrangera
juntament amb l’alemany, coincideix amb l’autoritlants plurilingües, amb diferents graus de domini de les llengües
zació
del
Departament
i a voluntat del centre d’oferir el batxique coneixen, capaços d’interactuar en un context lingüístic i
bac: el batxillerat de doble titulació. Per aquest motiu, el centre
cultural complex, oberts al món i capacitats per accedir al meres prepara per oferir la doble titulació batxillerat-baccalauréat
cat laboral amb garanties d’èxit. El centre ha fet una aposta deper als propers cursos.
cidida pel plurilingüisme.
El programa batxibac, impartit en els centres específicament
Els alumnes de 3r de primària s’inicien en una segona llengua
autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet l’alumnat
estrangera, el francès o alemany en una hora complementària
cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu
a la setmana.
del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i
A l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO), s’imparteiliteratura franceses i Història de França.
xen dues hores d’una segona llengua esPer accedir al batxibac l’alumnat ha de
trangera, el francès o l’alemany a 1r, 2n i
demostrar
un nivell bàsic de francès,
El francès és la
3r d’ESO. La llengua francesa és una maequivalent al B1 del Marc Europeu de
llengua estrangera
Referència per a les Llengües, mitjançant
tèria d’itinerari a 4t d’ESO.
més estudiada
un certificat o superant una prova en
Enguany els alumnes de 1r de batxillerat
després de l’anglès,
llengua francesa.
de la modalitat d’humanitats i ciències soi la novena llengua
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a
cials duen a terme, a mitjans de juny, una
més d’obtenir el títol de batxiller si supera
més parlada del món
sortida cultural al Parlament europeu, a
totes les matèries cursades, obtindrà també
Brusel·les, per conèixer les diferents instiel diploma de baccalauréat si supera una
tucions europees i poder trobar-se amb
prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.
parlamentaris i funcionaris per compartir el seu dia a dia. SimulEl batxibac permet obtenir dues titulacions, el títol de batxiller
tàniament els alumnes de la modalitat cientificotecnològica vii el Dîplome du Baccalauréat General, ofereix un aprofundiment
siten l’empresa Airbus, el museu Aeroscopia i la Cité de l’Espace
en l’àmbit de la llengua i literatura franceses i les humanitats i
a Toulouse durant tres dies.
dóna més vies per accedir a la nostra universitat i també a la
A nivell d’intercanvis amb llengua francesa, aquest curs 2015universitat francesa.
2016 hem realitzat un intercanvi amb el col·legi La Salle St. JoAtès que l’alumnat batxibac compta amb dos títols, pot acseph de Toulouse, un centre molt semblant al nostre quant a la
cedir a les nostres Universitats per dues vies:
capacitat, l’oferta del centre i el seu caràcter propi. Aquesta
bona relació dels dos centres obrirà en els propers cursos moltes
- Com a alumnes de batxillerat, amb la nota final de
possibilitats per a tots els alumnes individualment que vulguin
batxillerat i, almenys, la fase general de les PAU. Si
desitgem incrementar la nota d’admissió poden fer
aprofundir la llengua francesa amb estades d’immersió de llarga
també les proves de la fase específica de les PAU.
durada o potenciar intercanvis de grups d’alumnes.

Batxibac:
batxillerat + baccalauréat
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El batxillerat internacional es basa en
el Programa de Diploma, que és un currículum d’educació internacional que
conté sis grups d’assignatures de grans
àrees del coneixement, de les quals han
de fer uns exàmens especials a finals de
segon curs (tres són de nivell superior i tres de
nivell mitjà) i un tronc comú compost per tres components independents obligatoris per a tots els alumnes. Altres
matèries pròpies del programa són la teoria del coneixement,
la monografia (equival al treball de recerca) i les activitats CAS
(Creativitat, Acció i Servei).
El Programa de Diploma està reconegut acadèmicament com
l’equivalent al títol de batxillerat espanyol, per tant, permet l’ingrés a qualsevol universitat tant estatal com internacional i tot
això, en el cas de les universitats espanyoles, sense haver de passar la prova d’accés obligatòria a la universitat. L’avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de professors d’altres països) i
atorga un títol (diploma del BI) reconegut internacionalment.
Els alumnes poden cursar simultàniament el batxillerat internacional i una modalitat de batxillerat i en acabar tindran
les dues titulacions. Això suposa cursar matèries obligatòries
de batxillerat que no són dins del programa de batxillerat internacional, la qual cosa comporta un total d’hores setmanals
de classe superior.
El batxillerat internacional requereix d’un perfil d’alumnat amb
motivació, solidari, d’excel·lència acadèmica, disposat a dedicar
més temps i esforç en els seus estudis.
Es tracta d’un batxillerat d’excel·lència, exigent, homologat i reconegut per universitats prestigioses d’arreu del món que ofereix
un aprofundiment en les diferents matèries. Permet estudiar en
grups més petits, amb companys molt motivats per a l’estudi, realitzar més practiques i dur a terme un treball més deductiu.
L’oferta i el ventall de possibilitats als nostres alumnes, els tres
diferents batxillerats: batxillerat de l’estat espanyol o català, el
baccaulauréat i el batxillerat internacional pretenem aconseguir
una excel·lent proposta perquè els alumnes aconsegueixen a nivell acadèmic i professional un èxit excels per al seu futur.

- Com a alumnes de Baccalauréat, amb la nota final
de baccalauréat i sense PAU. En tot cas, per aquesta
via també es pot incrementar la nota d’admissió fent
les proves de la fase específica de les PAU.
L’alumnat batxibac també pot accedir a les universitats franceses prestigioses (La Sorbona, la Universitat Pierre i Marie
Curie...) o a escoles superiors (HEC, Polytechnique, ESSEC), sovint amb condicions financeres molt favorables, i també de la
regió del Québec, Canadà, en les mateixes condicions dels
alumnes del baccalauréat francès.
El francès, juntament amb l’anglès, són les úniques llengües
parlades en els cinc continents i les úniques llengües que es
poden aprendre a tots els països del món. Més de 200 milions
de persones parlen francès en el món. La francofonia agrupa
68 estats i governs. El francès és la llengua estrangera més estudiada després de l’anglès, i la novena llengua més parlada del
món. És per això que igual que l’anglès, quan feu viatges arreu
del món trobareu sempre algú que parla francès.
En un futur aprendre francès pot multiplicar oportunitats professionals tenint en compte que és un país veí i que està situat
dins de la zona del corredor mediterrani.

Batxillerat internacional
El centre es prepara per impartir el batxillerat internacional el
setembre del 2017.
El batxillerat internacional (IB) (http://www.ibo.org/es) ofereix
programes d’educació internacional de qualitat a una comunitat
d’escoles de tot el món. Té una durada de 2 anys i s’imparteix
en tres idiomas: anglès, francès i espanyol.
El batxillerat internacional es va fundar a Ginebra (Suïssa) el
1968 per l’Organització del Batxillerat Internacional (OBI), una
fundació educativa sense ànim de lucre, amb l’objectiu de facilitar la preparació per a la universitat d’alumnes amb mobilitat
internacional. Actualment, es du a terme en més de 2.613 centres d’arreu del món.
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PASTORAL

FINESTRA OBERTA

Una experiència enriquidora

S

om la Cíntia i la Júlia, dues noies de 4t d’ESO que col·laborem amb Finestra Oberta anant a la Casa Misericòrdia
a fer classe a unes nenes. Quan l’Ana Fernández, responsable de Finestra Oberta, ens va proposar les diferents activitats
que podíem fer per ajudar els altres, no vam dubtar d’escollir
anar a Misericòrdia. Ara, sis mesos després, sabem que no ens
vam equivocar.
És una experiència molt satisfactòria, ja que el fet de saber
que estem ajudant aquestes nenes ens fa sentir molt bé i ens
omple molt. A més d’ajudar-les en els seus estudis, també passem una bona estona i ens divertim juntes. És una vivència que
recomanem a tothom que ho provi, com a mínim, una vegada
a la vida.
Cíntia Díaz i Júlia Gómez, 4t ESO

ESCOLA DE MÚSICA

Primera comunió i confirmació,
signes evidents d’una escola viva

La màgia de la
flauta travessera

S

V

pas més en el començament del camí de la seva vida cristiana.
L’acompanyament dels seus catequistes i les celebracions tan
properes dels pares franciscans han fet que les celebracions siguin entranyables i d’un record inesborrable per a tots.
Ells també demanaven a Jesús que els ajudés a saber estimar,
a treballar, a portar-se millor, a col·laborar amb tots i a tenir amics.
En les xerrades que hem fet amb els pares per a preparar les
primeres comunions i la confirmació, hem recordat que ells són
“els primers educadors de la fe dels fills”. I que l’escola és un
lloc privilegiat per fer-ho. Els pares, però, mai no se’n poden
desentendre.
No vull amagar la preocupació que sentim perquè aquests dos
sagraments no quedin només en una celebració molt bonica de
la qual guardem un gran record. Caldrà el compromís de pares
i escola per a oferir a aquests nens i joves moments de trobada
en què puguin seguir creixent en valors humans i cristians, i moments per poder expressar i celebrar la seva fe.

i les escoles de La Salle han de ser un lloc privilegiat per
fer un anunci explícit de Jesús i el seu evangeli, la nostra
escola és un d’aquests llocs. Més enllà de les classes de
cultura i formació religiosa, els sagraments de l’eucaristia i de la
confirmació són el centre de la nostra proposta de vida cristiana.
Seixanta noies i nois de 1r de batxillerat han estat confirmats
per una persona propera i entranyable. El nou arquebisbe de
Barcelona, Joan Josep Omella, des del primer moment de la celebració es va guanyar els cors dels alumnes que es van confirmar, el dels seus pares i el de tota la comunitat que els
acompanyàvem.
Aquests joves han acceptat viure la seva vida a l’estil de Jesús
i ser un signe visible d’Ell en la nostra societat. En el seu manifest
han escrit que es comprometien a viure els valors de: estimar,
compartir, ajudar i respectar els altres, a afrontar les dificultats,
a ser solidaris, a perdonar, i a ser el “cor de Déu” per estimar
els pobres.
D’altra banda, 125 nens i nenes de 4t de Primària han rebut
per primera vegada Jesús en la primera comunió. Han fet un

Florenci Bové, responsable de Pastoral
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aig escollir la flauta travessera perquè ja des de petita
m’agradava ser diferent als altres. Quasi tothom escollia
el piano o la guitarra perquè eren els instruments que
més coneixien. A mi em va agradar la flauta perquè s’havia de
bufar. Sempre m’ha agradat la música, i als cinc anys els meus
pares van decidir apuntar-me a una escola de música, però no
va ser fins als set que vaig decidir a quin instrument dedicarme, ja que tots m’agradaven.
Porto sis anys tocant la flauta travessera i he fet un munt de
concerts, tant sola com acompanyada, tant amb la flauta com
cantant en una coral. Quan toco amb els saxos m’ho passo molt
bé perquè toquem cançons modernes i bandes sonores de
pel·lícules, com per exemple: Save and sound, Don’t worry, Uptown funk i The Magnificent Seven.
Ara que faig primer d’ESO tinc l’oportunitat d’aprendre a
tocar altres instruments, com la guitarra, el piano, el baix i la
bateria, ja que m’he apuntat a COMBO, però mai a la meva
vida no deixaré de tocar la flauta travessera.
Claudia Martínez, 1r ESO B
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Taller d’expressió oral a l’ESO

E
Graz i Toulouse,
dos viatges d’intercanvis

E

n la línia de potenciar les llengües estrangeres al centre
i acompanyar els alumnes en la vivència d’experiències,
aquest curs hem estrenat els intercanvis de 2n d’ESO
amb francès i alemany amb les escoles de La Salle Toulouse i
Modellschule de Graz, a Àustria.
Primer van ser els nostres alumnes els que van anar a les dues
ciutats, on van ser acollits per famílies de les escoles. Van conviure amb altres companys amb els quals encara mantenen la
relació, van millorar el seu francès i alemany amb les estones
en família, i van conèixer una ciutat nova.
La visita a la fàbrica de xocolata de Graz i la passejada per
Viena van ser algunes de les activitats que van fer, juntament
amb les realitzades a l’escola artística. A Toulouse, la visita a la
Cité de l’Espace i el descobriment del centre de la “Ciutat Rosa”
van formar part del programa d’estada a la ciutat francesa.
Al cap de dues setmanes van ser els companys estrangers els
que van ser acollits a casa dels alumnes de La Salle Bonanova.
La bona acollida de les famílies va fer que tots i totes gaudissin
d’uns bons dies a Barcelona. Una visita pel centre de la ciutat,
al Museu d’Història de Catalunya, al Camp Nou i a les obres de
Gaudí van apropar la capital catalana a francesos i austríacs. Alhora, a l’escola, un taller de pa amb tomàquet en alemany i una
presentació de les tradicions catalanes en francès, van ser part
de les activitats que van animar a anar perdent la por d’expressar-se en una segona llengua estrangera.
Volem agrair a totes les famílies que heu fet possible l’acollida
de tants nois i noies, i també a la resta d’alumnes que han fet de
bons amfitrions a la nostra escola. Enguany, ens estrenàvem amb
els intercanvis a segon i no dubtarem de repetir-los el curs vinent.

Les opinions dels alumnes
“El viatge d’anada cap a Graz va ser molt divertit, però amb
una mica de nervis per conèixer la parella que ens havia tocat. La
trobada va ser molt rara i no sabíem què dir, ens vam quedar tots
parats. Això va durar poc perquè en 24 hores ja havíem format
un grup totalment homogeni, tant d’espanyols com d’austríacs.
Durant el dies que vam estar allà vam visitar la ciutat i vam
poder veure una mica els seus costums. Ens va cridar molt l’atenció l’escola, ja que era totalment diferent a la nostra. Les parets dels passadissos estaven totes pintades, unes amb arbres,
altres amb caricatures, etc. Pel que vam poder observar, el seu
sistema d’ensenyament és molt diferent al nostre.
A part de fer noves amistats amb els austríacs, també les vam
fer amb els espanyols. Personalment, he tingut la sort de conèixer companys amb els que abans no havia parlat mai i ara tenim
una molt bona amistat. Tant l’estada a Graz com a Barcelona
van ser molt intenses quant a activitats i a sensacions viscudes.
Ja tinc ganes d’un nou intercanvi!!”.
Tonet Márquez, 2n ESO D
“Le premier jour, tous les français nous ont reçus à l’aéroport
avec leurs familles respectives, depuis là nous sommes allés chez
eux. Ils nous ont accueillis avec beaucoup d’estime et ils nous
ont montré la ville de Toulouse, “La Ville Rose”.
Ils nous ont amené aussi à la Cité de l’Espace, où nous avons
vu des fusées et des vaisseaux spatiaux. Nous avons aussi visité
la belle et singulière ville de Toulouse. À part de ces visites intéréssantes, nos copains et copines nous ont accueilli avec un
grand petit déjeuner dans le collège de St. Joseph, et ils nous
ont laissé participer à leurs classes amusantes. Ce séjour dans
Toulouse a été enrichissant, tant académiquement comme personnellement. Nous espérons y retourner!’.

Eric Díaz, coordinador de 2n d’ESO

José Brillas, 2n ESO A
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ls dies 7, 8, 10 i 18 de març, els alumnes de 4t d’ESO
van assistir a unes interessants xerrades sobre les habilitats d’oratòria.
L’objectiu del Departament de Llengües era oferir a l’alumnat,
d’una manera molt didàctica, els mitjans per aprendre les habilitats necessàries per poder parlar en públic de la forma més
adequada. Per fer-ho de forma eficaç, cal conèixer bé tots els
aspectes de la comunicació verbal i no verbal, així com les pautes per fer una bona presentació.
Per això, vam comptar amb la presència del reconegut periodista, professor i escriptor Alfred Picó, autor del famós ‘Mètode Picó per parlar en públic’, entre d’altres obres.
Sara Tejerina, professora de Llengua Castellana

El llatí, passat i present
molt pràctica vam observar en directe l’herència dels romans a Catalunya. Per això, vam fer una visita guiada, en primer lloc a la Casa
dels Dofins, una domus o casa benestant romana de finals del
segle I aC, i després a l’Espai Termes-Decumanus, d’uns 3.500
m, que permet descobrir in situ la ciutat romana de Baetulo.
A més, vam passejar pel decumanus maximus que passa pel
costat d’un gran edifici comercial fins arribar a l’encreuament
amb el cardo maximus, punt que indica la proximitat del fòrum.
També vam veure llocs com la palestra, el frigidarium, el tepidarium, el caldarium, el fòrum de la ciutat romana, restes d’edificis d’habitatges amb botigues a la planta baixa, etc. Gràcies
a les explicacions de la guia i que tot l’espai està il·luminat i ambientat amb elements de reconstrucció històrica i efectes sonors
ens vam transportar a l’antiga Baetulo i ens hi vam sentir totalment immersos.

Treball Cooperatiu versus Llatí
El Treball Cooperatiu és una de les propostes metodològiques que els alumnes de 4t d’ESO segueixen a l’assignatura
d’Iniciació al Llatí. Un exemple d’això són les activitats de traducció de textos que permeten la interacció i la millor comprensió d’aquests.
Un altre exemple és la recerca de llatinismes o aforismes a la
premsa diària. Els resultats de la recerca es transformen en una
mena de memoràndum que permet comprovar que, en els fons,
el Llatí no està tan mort com es podria creure.

Sara Tejerina, magister

Una visita al passat
El passat 18 de maig, un grup d’alumnes de 4t d’ESO van poder
gaudir d’una interessant visita al Museu de Badalona. L’objectiu
d’aquesta sortida era completar la formació en cultura llatina dels
alumnes que cursen aquesta matèria. D’una manera didàctica i
15
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Premis
Baldiri Reixac

Primer premi
en els Jocs Florals
del Districte

L

’Helena Vilatarsana, alumna de 2n de Batxillerat, ha
estat guardonada amb el Premi Baldiri Reixac pel seu
treball de recerca L’evolució de les mones de Pasqua a
Catalunya. L’acte de lliurament del premi va tenir lloc el diumenge dia 8 de maig al Casal de l’Espluga de Francolí.
Aquest treball, tutoritzat per la professora Sara Tejerina, és
una feina d’investigació sobre la història i l’evolució de les
mones de Pasqua a Catalunya, i que ha estat valorat pel jurat
pel seu contingut i qualitat.

A

l Col·legi Major St. Jordi, el passat dia 26 de maig es
van lliurar els premis dels Jocs Florals 2016 del Districte. L’alumne Marc Mola, de 1r d’ESO E, fou guardonat amb el primer premi en la categoria D, corresponent als
alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Enguany, en aquest concurs, en què el nivell ha estat molt alt, hi
han participat 32 centres educatius amb més de 270 treballs.
Tens un gran mèrit, Marc! Continua escrivint. Enhorabona!

El Club del Cangur

D

com a objectiu plantejar reptes i resoldre’ls mitjançant estratègies
no memorístiques. Conjecturar, proposar diferents mecanismes de
resolució, validar els resultats obtinguts, modelitzar i saber comunicar són algunes de les diferents habilitats que duem a terme.
Aquesta iniciativa neix com a resultat de l’èxit aconseguit durant tres anys en l’extraescolar d’ampliació de matemàtiques a
2n de batxillerat, i amb la voluntat d’extrapolar aquest model
en etapes anteriors.
El resultat està essent més que satisfactori i aquests són alguns dels resultats més rellevants:

urant el curs escolar 2015-16 s’ha constituït aquest
grup de raonament dirigit a alumnes de secundària
que tenen un especial interès per la lògica i la resolució
de problemes. Amb una periodicitat de dues hores setmanals a
2n de batxillerat, i una hora per setmana a la resta de cursos,
ens trobem per treballar de forma competencial diferents continguts no curriculars relacionats amb la matemàtica.
A més, participem en moltes activitats organitzades des de la Societat Catalana de Matemàtiques i des de l’Associació de Barcelona
per a l’Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM). Tenim

F. X. Orteu, professor secundària

El poema guanyador:

No sigui que algun
dia es giri el món...
Gent normal com nosaltres,
ho han perdut tot però lluiten amb ganes.
La seva vida ha canviat,
més d’un ara s’anomena refugiat.

El projecte de l’Aps de 4t d’ESO
Els alumnes de 4t d’ESO Pau Besses, Nicolás Fidalgo, Jan
Masip, Antonio Menacho, Alberto Rillo, Mario Rivas també han
guanyat el Premi Baldiri Reixac, en el seu cas pel “Disseny de
material digital didàctic per als nens de P5”. Durant el curs
2015-2016 van dur a terme un projecte d’Aprenentatge Servei
que va consistir en el disseny de material digital didàctic per als
nens de P5.
El material que van dissenyar és de matemàtiques (sèries,
geometria, càlcul) i d’anglès. Aquest material didàctic es va
dissenyar per les PDI (Pantalles Digitals Interactives) que hi ha
a les aules del parvulari. Les professores d’infantil ho van valorar molt positivament i ho van incloure dins la programació
de matemàtiques i anglès de P5 de l’actual curs.

Arriben amb incertesa,
Amb un gran rostre de tristesa.
I així es com els ajudem,
Posant-los tanques perquè no passi la gent.
Alguns arriben per les costes,
d’altres arriben pel camí.
Tot i tenir moltes forces
no tots arribaran al seu destí.

Problemes a l’esprint

Concurs PANGEA

Cangur

(http://www.cangur.org/esprint)

(http://concursopangea.com/)

(http://www.cangur.org/)

L’equip de 3r i 4t d’ESO va ser l’únic de
101 equips participants de Catalunya que
va encertar tots els problemes sense cometre cap errada. I l’equip de 1r i 2n de
batxillerat es va classificar en tercera posició de Catalunya, encertant també tots
els reptes i sense cometre cap errada.

Astrid Mayné va quedar primera de Catalunya i tercera d’Espanya. Es va classificar per a la fase internacional del
concurs, que tindrà lloc a Frankfurt durant el mes de juny. Gonzalo Hernández
va quedar tercer de Catalunya.

12 alumnes del club de raonament es van
classificar dins del 5% millor de Catalunya, destacant especialment els guar-donats Sergio Serrano i Josep Bataller, de 2n
de batxillerat.

Fem matemàtiques 2016

(http://cangur.org/marato/2016/)

(http://abeam.feemcat.org/)
La guerra civil va ser fa poc,
Avis i besavis la vivien des de ben a prop.
La majoria es van haver de refugiar,
Que no ho veieu que entre tots ens hem d’ajudar!
Donada aquesta injustícia, pensem:
Per què entre tots no ens ajudem?
No sigui que algun dia es giri el món,
i la pobresa ens envaeixi a tothom.

Per primera vegada, un equip de 1r
d’ESO i un de 2n es van classificar per a
la segona fase.

Marató de problemes
L’alumne de 4t d’ESO Nacho Blázquez
es va classificar 7è de 173 alumnes de
tot Catalunya.

Olimpíada matemàtica
(http://www.cangur.org/olimpiades/52oli/index.php)
Josep Bataller, de 2n de batxillerat, va
obtenir un tercer premi en la fase catalana i va representar Catalunya en la
fase nacional.

Marc Mola, 1r ESO E
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Manel Martínez, cap del Departament
de Matemàtiques, membre de la
Junta d’ABEAM, i membre de la Comissió Cangur123 (SCM)

EDUCACIÓ FÍSICA

CLUB ESPORTIU

L’esforç té recompensa

Un any ple d’estrelles

D

es de fa uns anys, a l’Àrea d’Educació Física de primer i segon d’ESO, fem una sèrie de proves de condició
física, com ara força, velocitat, flexibilitat, resistència, etc. que es porten a terme mitjançant diversos concursos per tal de motivar els alumnes. Aquestes proves són:

1. Ironman & Ironwoman
L’alumne/a que aconsegueix treure un 10 en totes i cadascuna de les
proves de condició física aconsegueix ser un ironman o ironwoman.
Aquest concurs és el més important de tots i el més complicat d’aconseguir. En aquest curs els superdotats han estat: Mar Saladrigas i Eugeni
Vallvé, de 2n d’ESO, i Ona Molist i Marc Soler, de 1r d’ESO.

Handbol

Bàsquet

Aleví: sub-campió de Barcelona (CEEB)
Infantil A: 7è de Catalunya
Sènior C: campió i ascens a 3a Catalana
Sènior A: permanència a Primera Nacional

Mini femení: 2es de la seva Lliga
Preinfantil femení: campiones de la seva Lliga
Sub 21 Masculí: 1es del seu grup (nivell A2)
Sènior Femení: ascens a 2a Catalana
Sènior Masculí: 2n del seu grup a 3a Catalana

Futbol

Hoquei

Prebenjamí B: campió de Lliga
Benjamí B: subcampió de Lliga
Aleví A: manté la categoria a segona divisió
Cadet A: ascens a 1a divisió
Nacho Peiró (entrenador): 1r classificat del programa
“Semàfor dels valors” organizat pel CEEB

Prebenjamí de 2n: 1r de la
seva Lliga de Campionat
Prebenjamí de 1r: 1r de la
Lliga del CEEB
Benjamí: 1r de la Lliga del
CEEB

2. Homes i dones de bronze
L’alumne/a que aconsegueix treure un 10 en totes les proves de condició
física, menys en una, aconsegueix ser un home o una dona de bronze.
Enguany, els qui ho han aconseguit han estat: Berta Gil, Xavi Estop,
Leyre Paredes i Eira Pascual, de 2n d’ESO. Els de 1r d’ESO han estat: Ignacio Borrell, Greta Galceran, Daniela López, Àlex Miró i Janot Vilaró.

3. Immortals, prova de la rampa
De totes les proves de condició física de primer cicle de l’ESO, aquesta
és la més dura i exigent de totes. Els alumnes que l’aconsegueixen fer
per sota del temps indicat pel professor -el temps varia segons el curs i
el sexe- són considerats immortals i seran recordats amb el pas dels
anys. En aquest curs l’han superat: Ignasi Estop, Hèctor Fortuño, Mar
Saladrigas, Eugeni Vallvé, de 2n d’ESO; Pablo Gesa, Greta Galceran,
Berta Lupon, Marc Soler i Janot Vilaró, de 1r d’ESO.
D’altra banda, a tercer d’ESO, les proves de condició física que es fan
són diferents. El nivell d’exigència és bastant superior respecte al primer
cicle. Així, l’únic concurs que es fa en aquest curs és el d’Ironman &
Ironwoman. En aquest curs 2015-16 les guanyadores han estat: Clàudia Barjau, de 3r d’ESO C; Inés Terraza, 3r d’ESO A; i Lara Villarroya, de
3r d’ESO C.

Volei
Infantil: campiones del seu grup, classificades a
les finals de Barcelona
Cadet: campiones del seu grup.
Juvenil: 2es del seu grup, classificades a les finals
de Barcelona

Robert Pascual, professor d’educació física
de 1r i 2n cicle de l’ESO
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Entrevista a Jordi Molina:

“Un mestre ha
de tenir vocació,
empatia i fermesa”

E

riències que m’han permès créixer com a persona i conèixer la
quantitat d’activitats i persones que formen La Salle.
Ara escolto molta música per poder posar-la en el canvi d’hores
de classe: 2.000 persones senten la música que tu tries, i em fa
estar pendent de l’actualitat musical per poder donar varietat
als diferents gustos.

Per què vas decidir fer-te mestre?
De petit anava a La Salle Horta, un col·legi més petit que aquest,
però molt familiar. Cada any ens explicaven la vida de La Salle,
i realment em va captivar com el fundador va deixar totes les
comoditats per dedicar-se als nois i noies que en aquella època
no tenien recursos econòmics i es passaven la majoria del temps
al carrer. A Horta també fèiem moltes activitats com ara colònies, esports, música, escacs... Vaig pensar que això era el que
m’agradava fer. Ara ensenyo i intento transmetre aquesta
il·lusió als alumnes.

Ja tens temps per a tot?
Dormo poc i així aprofito més les hores del dia. Moltes aficions
estan relacionades amb el meu treball, com la música, tocar la
guitarra i els escacs, i això ajuda a poder fer més coses.

Quants anys portes a La Salle?
Com t’agradaria que et recordessin
els teus alumnes?

A La Salle Bonanova 25 anys, però abans havia estat 4 anys a
La Salle Gràcia. I l’any abans de venir aquí, vaig donar classes a
Gràcia i a La Salle Comtal alhora. És a dir, porto 30 anys fent
classe i activitats diverses. Començo a tenir alumnes, els pares
dels quals vaig tenir a l’aula, i això et fa mirar enrere i alhora
endavant.

Com una persona justa, responsable i professional. A més a
més, penso que tenir sentit de l’humor és important per relativitzar certes coses.

Ho aconsegueixes?

A quins cursos has fet classe?

Ho intento, de totes maneres miro que no m’influenciï. Un ha
d’educar amb uns principis i ideals i, avui en dia, ser coherent
no és fàcil. Ara bé, tinc clar que a la llarga és el millor. Sant Joan
Baptista de La Salle va tenir un camí ple d’obstacles. Només la
força de voluntat fa tirar endavant.

A la Bonanova vaig estar 5 anys a cicle inicial, 18 anys a cicle
mitjà, i actualment porto 2 anys a cicle superior, concretament a
5è de Primària. A La Salle Gràcia i Salle Comtal no era tutor com
aquí i estava en tots els cicles com a especialista de música.

A banda de ser tutor, quines altres activitats
has dut a terme a La Salle Bonanova?

Quines qualitats ha de tenir un mestre?
A un mestre li ha d’agradar la seva feina, ha de tenir vocació,
empatia, paciència, però alhora fermesa.

Vaig estar uns anys al consell escolar, porto uns quants anys al
comitè, també estic de Coordinador a l’Escola de Música, escacs
i dansa. Vaig col·laborar durant molts anys en les comunions, i
en les colònies esportives i/o musicals. Estic a la comissió de convivències, he fet una estada a l’estiu amb Proide a Argentina,
festivals i cantades de Nadal a les germanetes, pujada a peu a
Montserrat... He tingut l’oportunitat de viure un munt d’expe-

Un gran record?
Una cançó que em van gravar els alumnes de 4t en un estudi
de música, tot recordant coses dels dos anys que els vaig tenir.
La van posar al sopar de final de curs de la classe, i en aquell
moment no sabia on posar-me. Em va fer molta il·lusió.
20
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l professor de música Jordi Molina
porta 30 anys donant classes, 25 dels
quals a La Salle Bonanova. És un mestre tot terreny que ha combinat i coordinat
diferents activitats a l’escola. La música i els
escacs són la seva gran passió.

