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La festa del finalista

Diversió i bon ambient
en el final d’una etapa

Programa de salut integral · Creacions literàries · Premis de batxillerat

Nous espais i aules per donar resposta
a les necessitats dels alumnes de 1r i 2n d'ESO
i aconseguir aprenentatges més significatius

Aprendre és una
aventura fantàstica
en què hem participat. Aquest objectiu va millorant cada any
eniu a les mans el darrer Butlletí d’aquest curs. Les
gràcies a l’esforç i la motivació dels alumnes i dels docents.
meves primeres paraules són d’agraïment a tot l’equip
D’altra banda, la participació constructiva i estímul dels
de redacció per la bona feina que fa.
pares en el desenvolupament de les activitats és un element
Ja som a la fi del curs 2016-17 i és de justícia ressaltar la
imprescindible per a la bona marxa del nostre model educail·lusió, la motivació i l’esforç dels alumnes que ha permès arritiu; l’aportació del coneixement dels pares a xerrades o inibar a uns resultats molt positius i ben satisfactoris per a tothom.
ciatives, de l’acció positiva dels delegats i subdelegats, de les
Podem fer una valoració excel·lent i alhora amb el sentiment
comissions i de la Junta ha estat l’anella que ha impulsat
que s’ho han passat molt bé.
l’adequada relació entre l’escola i les famílies de la
Vull deixar constància de l’agraïment i felicitaqual tothom en surt beneficiat.
ció a tot el professorat de l’escola per la seva
Em faig meves les paraules del missatge d’optasca constant i eficaç, realitzada amb proApostem per
tinisme d’en Bill Gates a uns universitaris en què
fessionalitat i encert: del treball intens, de
deia: “És un moment increïble per estar vius.
l’esforç diari i la cura dels altres, de l’aun ensenyament
Espero que ho aprofiteu al màxim ja que, tot i
companyament i de l’esforç per a la micompetencial,
les dificultats dels temps que vivim, hi ha molllora contínua i a la formació per
vivencial i més
tes esperances per confiar en el futur.
implantar nous projectes o innovacions
Tal i com menciona Catherine L’Ecuyer
pedagògiques. També vull agrair al persoproper a la realitat
quan
parla d’educar en l’admiració, “una final PAS, que col·labora en els moltíssims
de l’alumne
losofia de vida, una manera de veure el món
àmbits de l’escola, que fan que tot funcioni
que amplia els horitzons de la raó perquè es
amb plena satisfacció.
nega a quedar-se en els mínims de la vulgaritat.
La Salle Bonanova aposta per un ensenyaEducar en l’admiració perquè el nen pugui apreciar la Bement competencial, vivencial i més proper a la realitat
llesa. I educar en la Bellesa perquè el nen pugui trobar motius
de l’alumne. En aquest sentit, un currículum per competènper meravellar-se”.
cies significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg
Aprendre s’ha d’entendre com una aventura fantàstica.
de la vida.
El nou curs ens portarà també moltes novetats en instal·laSi volem que l’alumnat sigui competent necessitem que
cions i en projectes o programes pedagògics. Noves aules i enaprengui a reflexionar i a pensar de manera autònoma. Els cantorns d’aprenentages a 1r i 2n de l’ESO amb espais cooperatius
vis només es poden fer des de la convicció. El treball per comi espais flexibles a fi de facilitar les diferents modalitats d’aprepetències no ha de significar una davallada de l’exigència ni del
nentatge més significatiu.
rigor, sinó un canvi d’enfocament.
Finalment us desitjo de tot cor a tots un bon estiu. Que totAixí doncs, el nostre canvi educatiu està enfocat a l'adquihom pugui trobar moments adients per al descans, per al gaudi
sició de competències més que a assolir continguts.
i per a la convivència amb la família i les amistats.
Aquest curs hem obtingut molts bons resultats en les proves externes, en les competències bàsiques i en la selectivitat,
pel que fa a notes dins de l’àmbit acadèmic i en els concursos
Gmà. Joan Carles Jara, director
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Educació Infantil

Viu la

vida!
Fent referència a l’ALIMENTACIÓ, hem tingut llargues xerrades per fer esmorzars rics i saludables, elaborar amb fruites
berenars sans i divertits, així com valorar la importància dels
àpats en família, tranquils i compartint converses.
Finalment, l’activitat FÍSICA o l’esport ens porten a la setmana de convivències del col·legi, la qual ens ajuda a motivar
la gimcana i les activitats esportives que s’hi fan. Són importants tant l’activitat, l’expressió corporal, com el descans per a
un bon creixement i per a una bona recuperació. És a dir, s’han
de crear unes bones rutines d’higiene i de son, sense oblidarnos de la relaxació. Hem après algunes activitats/postures de
ioga que ens van molt bé per exercitar la respiració, la concentració i per trobar-nos amb nosaltres mateixos de manera que
ens fan sentir a gust.
Així doncs, si el més important de la vida és com la vivim, el
nostre propòsit és millorar la qualitat de vida!

l més important de la vida és com la vivim. Per això,
des d’infantil i conjuntament amb les famílies, fomentem el coneixement i les actituds per crear hàbits saludables. Durant tot el curs hem anat realitzant
activitats al voltant del programa SI, el programa de Salut Integral, en el qual hem fet accions relacionades amb els tres
components: la gestió de les emocions, l’alimentació i l’activitat física o l’esport.
Hem inclòs les activitats dins de les unitats didàctiques per
tal de donar significat a les nostres accions sota el títol “De cap
a peus” a P3, “Tots som diferents” a P4 i “Cuida’t molt” a P5.
Pel que fa a gestió de les EMOCIONS, hem experimentat i
expressat sentiments positius i negatius, com ara alegria i tristesa, i ens hem esforçat per ser empàtics. Respecte el COS i el
COR hem viscut com reconèixer parts del cos, la silueta, les
dades personals, l’evolució en el creixement...

E

Els més petits s’ho passen
d’allò més bé a les colònies
Abans de sopar ja van deixar preparades les llanternes per
la sortida nocturna.
El dia següent el vam començar amb un bon esmorzar
continental per agafar moltes forces! Avui ens espera un dia
ple d’experiències i necessitem estar desperts i enèrgics.
P3 ja marxa cap a casa havent gaudit d’un munt de vivències que no oblidaran mai.
Els de P4 i P5, que van estar tres dies, van seguir fent un
munt d’activitats , després es van dutxar i van anar a sopar
ben mudats amb el vestit de nit, “el pijama”, ja que havent
sopat... van anar a la discoteca.!!!
Després d’una jornada tan intensa toca dormir i descansar.
El darrer dia ... Oh! A recollir, fer maletes i enllestir les últimes activitats per tornar cap a casa i veure els pares que tant
ens troben a faltar. Tot i haver-ho passat molt i molt bé, d’haver rebut tot l'afecte, estimació i “mimos” de les mestres,
també tenien moltes ganes de veure els pares i de fer-los una
gran abraçada.

urant el mes de maig tots els nens i nenes vam anar
de colònies a Can Ribas, a Bigues i Riells.
El viatge va anar molt bé. Havent esmorzat van fer
una passejada pels voltants de la casa, van veure les habitacions,
per saber on dormirien i per deixar-ho tot enllestit per a la nit.
Estaven molt emocionats i amb moltes ganes de començar
a fer els tallers i les activitats que teníem preparades...
A P3 totes les activitats giren al voltant del Drac Miquel! a
P4 les aventures fan referència als Pirates i a P5 la seva història
és la de convertir-se en Indis i Cowboys!
Durant les colònies també hi ha esdeveniments com ara
l’aniversari d’en Max que va fer 5 anys o d’en Guillermo,
Marc, Kike, Claudia i Fernando que van fer-ne 6. També va
celebrar l’aniversari la Berta (la mestra d’anglès). MOLTES
FELICITATS a tots! També hi va haver alguna caiguda de
dents! Per això també vam tenir la visita del ratolinet durant
la nit, perquè al matí en Pablo i en Nacho tenien una sorpresa sota el coixí. Quina emoció!
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Notícies

Primària

Es jubilen Gerardo Rocafort i Florenci Bové
Adiós a mi colegio
Desde aquí, y después de muchos años de estar entre todos vosotros, a finales de junio
voy a deciros adiós.
Adiós a muchos años dedicados a este colegio, al que quiero tanto, el que fue mi
colegio de niño. Y en el que he podido desarrollar unas tareas que han sido, para mí,
muy gratificantes.
Como Administrador del centro he tenido la oportunidad de relacionarme con muchas
personas: hermanos, profesores, PAS, padres y alumnos. Todos me habéis dejado un recuerdo y una amistad que siempre llevaré en el corazón.
Hasta siempre en La Salle.
Gerardo Rocafort

Tot arriba...

Que m’encomanessin durant tants anys, massa, la tasca
de cap d’estudis, ha estat una excel·lent ocasió per practicar
aquests principis filosòfics a què acabo de referir-me i per
poder estar al costat de professors, alumnes i pares escoltant,
analitzant, tenint paciència, animant, o callant en moltes ocasions, coordinant amb altres, i especialment, valorant i estimant la tasca que tothom feia.
La Pastoral ha estat sempre molt present en la meva docència. No calia ser encarregat de Pastoral perquè fos una
prioritat. Estic molt agraït que aquests últims anys els hagi
pogut dedicar prioritàriament a aquesta tasca. Campanyes,
convivències, reflexions del matí, confirmació, col·laborar en
primeres comunions, en les eucaristies d’alumnes i professors, missió compartida... Ha estat un privilegi i ha acabat de
donar més sentit a la meva vocació docent en un centre d’identitat cristiana com és el nostre.
Ara obro una etapa nova a la meva vida. La contemplo plena
de somnis, d’il·lusions i d’esperança. No m’avorriré. Em cal retornar una mica de tantes coses que he rebut gratuïtament!
No us perdré de vista. Com que us estimo i us estic molt
agraït, us segueixo portant al cor.

El cronòmetre marca
el final d’una etapa de
la meva vida laboral,
que no vocacional, com
a professor. Al final, tot
arriba... Però no m’hi
resisteixo, malgrat que
em costa molt. Són
molts anys, moltes vivències i, sobretot, moltes les persones amb qui he tingut el privilegi
de compartir. Durant pràcticament 30 anys he estat vinculat a La
Salle Bonanova. Des del primer moment, la meva tasca ha estat dedicada a l’animació del professorat, a Pastoral i a l’ensenyament de
la filosofia. Tres aspectes que per a mi han estat inseparables.
La filosofia m’ha ajudat a entendre millor la vida, cercar coneixement i valors. Cercar la veritat, tasca difícil i mai assolida.
De cada moviment filosòfic he intentat extreure’n allò que em
servia per ser més persona, especialment el diàleg i la maièutica
de Sòcrates, la meditació i el silenci dels pitagòrics, la fortalesa
dels estoics, la justícia aristotèlica, l’anàlisi cartesiana, l’imperatiu
categòric de Kant... I d’una manera especial la recerca de la pròpia interioritat, com sant Agustí.

Florenci Bové

Guillermo Segura, guanyador del concurs d’enguany

Creativitat i originalitat en
els dibuixos matemàtics
Amb la tècnica del collage, els alumnes de tercer van fer diversos edificis d’alçades i amplades diferents representant un
carrer. Els fulls estaven quadriculats simulant els maons. A matemàtiques van calcular les façanes fent les multiplicacions pertinents i les sumes de les parts dels edificis per obtenir el total
(propietat distributiva). Aquests resultats constaven a les portes
dels edificis.
Els alumnes de 4t van treballar les il·lusions òptiques. Jugant
amb les línies corbes, van aconseguir moviment i volum en les
imatges. I per completar-ho, amb colors vius i alegres, van donar
vida als treballs convertint-los en uns fantàstics cucs.
Per últim, els alumnes de 5è van fer figures geomètriques a
partir de la papiroflèxia. Un cop decorades les van representar
en el seu hàbitat natural.
Els professors i professores de primària estem molt orgullosos de la feina feta per tot el nostre alumnat!

’ABEAM té l’objectiu de fomentar la creativitat matemàtica i el gust per ella, com també potenciar el desenvolupament de les competències matemàtiques en
els més petits de les nostres aules. Per aquest motiu, es va convocar el 5è Concurs de Dibuixos Matemàtics, adreçat als alumnes
d’educació infantil i educació primària, fins a 5è, activitat que va
culminar en el Dia Escolar de les Matemàtiques. El 12 de maig
va tenir lloc la cloenda i entrega d’obsequis en el Citilab de Cornellà. I, un any més, dos dels nostres alumnes, l’Adriana Batalla,
de 1r, i el Guillermo Segura, de 4t de primària, van ser finalistes
i representants amb molt d’orgull de la nostra escola. Finalment,
en Guillermo va aconseguir el 3r accèssit en la seva categoria.
Els nens i nenes de primer, per a la realització del dibuix, van
treballar interdisciplinàriament diferents competències (matemàtica, artística i digital) per dur a terme el seu treball.
Els alumnes de segon, dins del programa HARA, van potenciar
la creativitat a partir de mandales, una de les activitats que realitzem
per introduir-los en el silenci i la reflexió. Ens va sorprendre com van
arribar a gaudir elaborant-les i la creativitat que van demostrar tenir.

L

Rosa Almau i Rut Saló, professores
d’educació primària

Viatge a Brussel·les
Per tercer any, els alumnes de 1r de Batxillerat Social i Humanístic han viatjat a Brussel·les en una activitat organitzada i becada per l’eurodiputat sr. Francesc Gambús.
A Brussel·les han visitat el Parlament, la Comissió, el Comitè de les Regions i la
Delegació de la Generalitat de Catalunya. A més de fer la visita i l’explicació de la seva
funció a la Unió Europea, també, persones especialitzades en temes monogràfics els
han dedicat conferències, en català, castellà o anglès, sobre temes d’actualitat que
es van preparar prèviament a classe, els temes eren Els moviments migratoris actuals,
El paper de Rússia en el món actual i El conflicte a Síria.
Han visitat el museu Memorial de Waterloo 1815, una manera molt interessant d’aprofundir en la història d’Europa.
El viatge ha resultat culturalment molt interessant. Els ha donat l’oportunitat de conèixer el cor de la Unió Europea.
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XLV Convivencias

Una fiesta multitudinaria
y participativa

La Salle reúne a cientos de familias en tres
apoteósicos días de actividades, compañerismo y solidaridad

Finestra Oberta, que son las dos oenegés a las que se destina el
beneficio de todo el dinero que se recauda, fueron otros de los
destinos de los mayores. Tampoco falto una Flashmob organizada por la Coral Bonanova que representó la melodía del Va
Pensiero de la ópera Nabucco de Verdi.

o hay año que pase que las nuevas familias de P3
que se incorporan a La Salle Bonanova están durante
meses preguntando “qué es eso de las Convivencias
que todo el mundo habla”. Pues bien, la respuesta es evidente: un fin de semana festivo en el que participan alumnos,
padres, familiares, profesores y Hermanos de La Salle. Pero lo
que no saben es que no es un fin de semana cualquiera: es
una fiesta mayúscula, como bien pudieron comprobar el pasado mes de mayo, donde la alegría inunda cada rincón del
colegio año tras año.
En esta ocasión, otra vez más, el centro de atención volvió
a ser la tómbola y un sinfín de actividades organizadas para
los alumnos: yincanas, talleres de pasteles, juegos, partidas
sincronizadas de ajedrez, deporte de niños y de padres, concierto de combos, donación de sangre, las carreras de la milla
y minimilla, tenis, yoga kids, taller de robótica, básquet en sillas de ruedas, etcétera.
Padres y madres una vez más, colaboraron como voluntarios
en la Tómbola, donde no faltaron regalos para los niños; también en el bar para cocinar y servir las famosas patatas y los habituales frankfurts, además de unas ensaladas que este año se
sumaron a estos apañados menús. La granja, el mercado de libros y juegos de ocasión, la crepería y los puestos de Proide y

N

Ejemplos de cercanía
Si bien el ambiente festivo prevaleció en todo momento, y la
implicación cada vez es mayor, destacó de nuevo durante las
Convivencias las ganas de todos los asistentes de compartir esos
buenos momentos con los demás, tanto en lo material como
en lo sentimental: una charla con alguien que no se conoce, un
rato del tiempo de cada uno, unas patatas sentados en las escaleras, un trozo de pastel, una sonrisa, etcétera.
Como ejemplo de esta cercanía y compañerismo la historia
de dos niños, en la que el más pequeño se encariñó en la Tómbola de una camiseta del RCD Espanyol, firmada por todos los
jugadores. El caso es que llegó tarde y el chaval mayor consiguió
antes los puntos necesarios. Cuando este se enteró de la ilusión
que le hacía la prenda de su equipo, en un gesto de generosidad,
le regaló al más pequeño la camiseta. Este gesto refleja todo lo
que han sido las XLV Convivencias, tres días de fiesta que a muchos ya se hacen bien cortos.

El nostre agraïment a totes les persones i empreses
que han col·laborat en aquestes XLV Convivències.
Alba editorial · Altamira information · Aneto · Astra · Bar Mandri · Casa Gay,s.a. · Club Tennis Barcino · Cola Cao · DIR · El Fornet ·
Enrique Tomás · Érase una vez · Escuela de Salsa de León · Esteve · Etern · Faes Farma · Fairmont · Fundación Putxet · Genebre · Gullón
· Heineken · Hero · Hotel Juan Carlos I · Idilia Foods · Las Golondrinas · Lidl · Metropolitan · Metropolitan · Milk & Sugar
recordings
· Minigolf Little Golf · Molex · Moto GP · Movistar · Nespresso · Nocilla · Ous de Claf · OutletPadelClub.com · Pastisseria Canal · Pedralbes
center · Petitcoco · Poble Espanyol · Restaurante el Pescadito · Revisiones médicas Balmes 281 · Sant Gervasi, Clinica Dental · Seed Box
· Semillas Fitó · TheProject · Tu Cielitolindo · UIC · Upper side Bcn
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Creacions literàries

Jo escric,
tu escrius,
nosaltres escrivim
L’expressió i la comprensió oral i escrita són una qüestió determinant en
la formació dels alumnes. Per aquest
motiu, La Salle Bonanova ha engegat
el Pla Lector des d’educació infantil a
l’educació secundària obligatòria. En
podem veure els fruits quan molts
dels nostres alumnes participen en diferents concursos. La creativitat i l’originalitat dels textos és a l’ordre del
dia dels nois i noies que prenen part
en els diferents certàmens literaris. A
continuació, us oferim un recull de
textos de secundària, poemes inclosos, que s’han presentat a l’edició
d’enguany dels Jocs Florals.

Adéu, Atlàntida

Amor sota les bombes

Perduda

[...]
Les divinitats volien dar-te glòria, però la supèrbia dels que
t’han poblat ha fet que rebis el pitjor dels càstigs: ser oblidada.
El record de la teva magnificència brillarà durant segles en les
ànimes dels homes, és cert, més amb el temps et convertiràs en
una llegenda de veracitat dubtosa i, finalment, no seràs més
que un record molt llunyà esperant a les portes de l’oblidança.
Només et recordaran la lluna i les estrelles, que són testimoni
de tota la grandesa humana i no humana des del principi de
tot; coneixen les històries ja oblidades, tot i que no gosen explicar-les a ningú per por a perdre-les. La teva restarà amb tu fins
a la fi dels temps, al fons de l’oceà, immòbil. Mai ningú no et
tornarà a veure, i jo, un atlant que plora la teva pèrdua, no puc
fer més que acomiadar-me de tu: adéu, Atlàntida.

Un altre aniversari que passo sola. El trobo a faltar. M’ajupo
i deixo les flors al seu lloc. Una gota em cau a la galta. Sembla
que de nou es posarà a ploure. Tots els anys passa. Aquest cop
no puc contenir-me més i començo a plorar. Ploro tot el que no
he plorat durant tants i tants anys de patiment. Llavors trec la
meva petita llibreteta. Començo a escriure de tot el que me’n
recordo. Estava decidida. La meva història veuria la llum.
25 d’abril de 1937
[...]
-Tinc una gran notícia i una de no tan bona. Quina vols primer?
-La bona.
-Te’n recordes de l’article que vaig presentar al diari local? Doncs
m’han notificat que el dia 26 sortirà als diaris de Guernica. Oi
que és genial?
-Sí que ho és! Me n’alegro per tu. Llavors quina és la notícia
dolenta?
-El meu pare m’ha allistat a l’exèrcit. Diu que com que ja tinc
16 anys, ja tinc l’edat per lluitar amb els republicans pels nostres
drets. Ja li he dit que no vull, que jo vull ser escriptor, però no
m’ha fet cas. Si vull seguir sent fill seu, hauré de lluitar amb ell
al camp de batalla.
Vam anar cadascun pel seu camí. No m’havia separat d’ell ni 10
metres i ja l’enyorava.
[...]
26 d’abril de 1937
[...]

Els últims raigs de sol desapareixen rere les muntanyes, el
vent cada cop es torna més brusc i encomana la seva força arreu
del bosc. Els arbres es belluguen fortament, tot abandonant les
seves fulles que impacten contra el terra. Els meus cabells volen
en totes direccions. Qualsevol soroll em resulta perillós, fins i
tot, el cruixir del terreny en percebre el meu trepitjar, qualsevol
so, per remot que sigui pot fer-li esbrinar on sóc. Segueixo corrents, cada cop amb un nus interior més i més gran. Sento que
vaig en cercles. L’arbreda sembla infinita i no identifico cap part
del poble per poder tornar.
[...]

Carlos Menacho, 1r de Bat

Maria Ayuso, 4t d’ESO

Tu i jo, ben lluny
[...]
Vine’m a buscar a casa ben d’hora i perdem-nos junts per
l’emblemàtica ciutat de Barcelona, quan encara la boira s’estigui
difuminant en el cel i la ciutat s’estigui despertant. Descobrim
nous llocs, on poder anar quan necessitem escapar de la societat, on regni la pau i que ningú més en sàpiga de l’existència.
Caminem sense rumb deixant-nos guiar per les nostres cames i
comencem per parlar de les nostres infàncies. Envoltem-nos
d’un aire de confiança mentre ens expliquem tot allò que mai
no hem compartit amb ningú més. Baixem fins les Rambles i el
port fent-nos passar per turistes i gaudim de la nostra ciutat
com mai no ho havíem fet. Descalços, caminem per la vora del
mar i mentre observem el mar, perdre’s en l’immens cel blau,
parlem sobre l’infinit. Entrem a parlar de la vida, de com de
ràpid passa el temps i acabem parlant de la suposada fi, la mort.
[...]

Alba Isart, 2n d’ESO

Eira Pascual , 3r d’ESO
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El passat dia 24 de maig al col·legi major Sant Jordi va tenir
lloc l'acte de lliurament dels premis literaris dels Jocs Florals
del districte Sarrià-Sant Gervasi.
La nostra alumna de 2n de batxillerat, Alba Molina Cuadrado, va rebre el premi de finalista en la categoria de prosa,
amb el seu text " Els dracs que no estimaven les princeses",
un preciós relat que tracta el tema del maltractament en
clau simbòlica.

De dracs que no estimaven les princeses

El timbre xiula i no em cal mirar per l’espiell per saber que
ets tu. L’alè et fa pudor a alcohol i l’ampolla que portes buida
et delata. No demanes permís per entrar, em mires amb una intenció que no sé identificar i agafes una cervesa de la nevera.
Et suplico que no ho facis, però en intentar apoderar-me de la
beguda acabo envoltada de moltes mans, totes teves, que em
deixen immòbil. No oposo resistència perquè sé que és inútil.
Creia que el valent cavaller salvava la delicada dama de les urpes
del drac, però en aquesta història el cavaller actua com a drac i
ningú s’hi enfronta.
Em porta al llit. De petita acostumava a mirar sota el matalàs
en busca del drac, ara dormo amb ell.
Durant l’hora següent centro tota la meva atenció en la carrera
de les gotes de pluja sobre la finestra, no vull pensar en res més.
Fins i tot les roses més vermelles i més maques acaben pansides. La nit comença a fer el seu efecte i no trigues en adormir-te.
L’alè encara et fa pudor d’alcohol i de misèria. T’observo atentament i un calfred em recorre de dalt a avall. Aquesta no és la vida
que vull per mi, aspra i amb por al drac. No puc pansir-me.
I és que sovint, ens ensenyen que la princesa necessita ajuda
i no pot prescindir del seu cavaller per sobreviure al drac. El que
ningú no ens diu és que el cavaller equivocat pot convertir-se
en el pitjor dels dracs.

[...]
Encara no s’ha fet fosc però els fanals comencen a fer pampallugues. Només desitjo amagar-me entre els llençols, sentir la
seva suau textura contra la meva pell, tant acostumada a les
teves mans aspres i fortes, i adormir-me sota el so insaciable de
les gotes sobre la finestra. No puc fer-ho. Els coixins encara reserven el teu aroma i en olorar-los el cap em comença a fer voltes. Tracto, en va, de girar-los per atenuar la sensació, però
acabo canviant els llençols.
Encara recordo aquell dia no fa tant de temps en què junts
passejàvem per les Rambles, florides amb roses del color de la
sang. També plovia, com ara, però llavors no em molestava.
Volia sentir les gotes contra la meva pell per recordar el color
dels teus dits, però no ho vaig aconseguir, la pluja era freda.
Ara, però, ets un tornado. Arribes, arrases amb tot allò que
trobes pel teu camí, et quedes amb allò que vols i després, com
si res no hagués passat, marxes. Els dimecres truques sempre a
la mateixa hora amb aquesta prepotència tan desconeguda fins
al moment. Puges a casa i marxes quan tens el que volies. Els
dijous acostumes a suplicar pietat en forma de falsa disculpa i
no triga en repetir-se la història. El drac del dia de les Rambles
mai no saciava la seva gana, em dic. Arribarà un punt en què
escassegin les ovelles i voldràs quelcom més. Quelcom que jo
no podré ni voldré oferir-te.

Alba Molina, 2n de Bat

El colibrí i la blanca flor

El temps d’una vida

En un camp verd maragda
una rosa blanca destaca
sobre las altres amb resplendor.
Les flors l’envegen
i els arbustos la desitgen.
Però ella sols pensa amb emoció i passió
amb el petit colibrí que amb
la seva besada la va encisar.
Què fas petit colibrí que
amb els teus candorosos petons
les flors encises.
[...]

Ànimes envoltades de por
recorren perdudes
aquest camí que anomenem vida
seguint totes un cert patró
un mateix ritme, mateix objectiu, mateixa agonia.
Néixer, créixer i morir
Però i viure, experimentar, sentir?
Esclaves del temps
Sota el seu control empresonades
Han oblidat si són qui limita
O si són elles les limitades
[...]

Carolina López, 1r d’ESO
Claudia Castelló, 2n Bat
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A Primària els infants escriuen amb il·lusió, imaginació i entusiasme.
Fins i tot ens repten a descobrir endevinalles!

Conec a la Dave Cameron

signaven el respecte pel joc net.
L’abanderat va ser el que ara és el rei Felip VI.
Els voluntaris olímpics van ser més de quaranta mil.

Un dia de bon matí a Estats Units anava caminant per un
bosc ple d’arbres i branques. Tot estava tan silenciós que s’escoltava el soroll del vent quan xocava amb el terra i feia moure
les fulles. De sobte, vaig sentir un soroll que venia de les branques que tenia al davant. Uns instants després va aparèixer una
figura que em resultava coneguda.
Dave Cameron! -vaig cridar, al reconèixer la famosa actriu.
Els raigs de sol feien brillar els seus cabells rossos i els seus ulls
verds, semblaven diamants.
-Per fi has arribat! Vine! Has de veure el que he descobert!
-Va dir com si em conegués de tota la vida. Em va conduir per
un camí estret fins arribar a un riu d’aigües cristal·lines i pedres
daurades que brillaven amb la llum del sol.
[...]

Miquel García, 2n E, EP

Endevinalles
Vaig molt protegit
i amb el rival lluito.
Si li toco el pit,
a terra queda ajupit.
Quin esport sóc?
Esgrima
És una habilitat
que permet desplaçar-se.
També és un esport
nedar per no ofegar-se.
Quin esport sóc?
Natació

María Terraza, 4t EP

Els JJOO de Barcelona 92
Recordarem els JJOO de Barcelona 92.
Fa 25 anys es van celebrar els JJOO a Barcelona.
El Cobi era la mascota.
La bandera va ser la més gran del món.
El peveter tenia el foc olímpic. L’Antonio Rebollo era l’arquer.
L’Epi li va passar la torxa.
La cançó de Barcelona la van cantar Freddie Mercury i Montserrat Caballé mentre feien les construccions a la ciutat.
La Vila Olímpica era el barri on estaven els atletes.
“Amics per sempre” va ser la cançó per fer la pau. Els atletes

A la muntanya de Montjuïc
aquest esport practicaràs.
Si plou moltes proves no faràs
i si t’atures aviat perdràs!
Quin esport sóc?
Atletisme
Alumnat de 3r EP

I els més petits, a partir de P5, escriuen
petits textos de producció pròpia. A l’àrea
de comunicació i llenguatges descobreixen i coneixen progressivament relacions
entre el text oral i l’escrit. S’aproximen a
la lectura identificant paraules significatives i usuals, reconeixent lletres, amb l’ús
d’il·lustracions, gràfics i altres imatges
que acompanyen els textos.
I així és com van adquirint iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb diferents
funcions i amb aproximació progressiva
a l’escriptura convencional.
Aquí en teniu una mostra.
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Escacs

Pastoral

Els valors dels escacs
contextualitzar la nova situació en la cerca d’una millor solució.
a fa anys que els escacs són molt presents al col·legi;
La reflexió-reacció: aprendre a pensar en primer lloc, després a
és el grup més nombrós de tot Catalunya, amb 104
actuar. Ensenyem els alumnes a preguntar-se: “Si faig això, el que
nois/es que en formen part. Estem treballant perquè
pot succeir és allò altre i, aleshores, com puc respondre?”. Amb
la nostra escola d’escacs sigui un referent en el nostre país. Així
el temps, els escacs ajuden a desenvolupar la paciència i la refledoncs, ja a partir d’aquest curs organitzem diferents actes relaxió. La planificació: desenvolupar objectius a més llarg termini i
cionats amb el món dels escacs, juntament amb l’escola Edami
prendre mesures adequades a aquestes situacions. També
(Escola de Miquel Illescas). A més a més, aquest any hem
cal aprendre la necessitat de tornar a avaluar els seus
organitzat l’acte de totes les escoles d’Edami.
Aquest
plans davant una nova situació. En una partida d’esCap de les habilitats que a continuació relaciojoc ajuda
cacs, la situació pot canviar a cada jugada. L’analisi
nem són únicament específiques dels escacs, però
a desenvolupar
concreta: aprendre a avaluar els resultats de detertotes elles són afavorides de forma notable pel joc.
la paciència i
minades accions i seqüències. Quin avantatge o desLa bellesa d’ensenyar els escacs com una eina de
la reflexió.
avantatge concret té aquest moviment? Les decisions
desenvolupament educatiu i personal és que ajuda a
són millors quan estan guiades per la lògica en comptes
modelar el caràcter del nen i estimula la seva ment, desd’impulsos. La presa de decisions: no s’ha de fer la primera
envolupant i potenciant les seves habilitats innates, mentre
cosa que ens apareix a la ment. Els joves aprenen a identificar i a
que com a joc el diverteix. Com a resultat, els nens es converticonsiderar alternativament els avantatges i desavantatges de diran en pensadors més crítics, solucionaran de forma més ràpida
verses accions. A més, s’acostumen a ponderar les seves opcions
i eficaç problemes complexos i prendran millors decisions.
en un llindar de temps limitat.
Per últim, el director de l’escola EDAMI, Gran Mestre d’EsFomenten seguretat en afrontar
cacs i 8 vegades campió d’Espanya, Miquel Illescas, que ha parels problemes de la vida quotidiana
ticipat en diferents actes a La Salle Bonanova diu que “no es
Els escacs ajuden a desenvolupar habilitats diverses com la
tracta només de moure peces en un tauler, els escacs van molt
concentració: l’observació acurada i atenta per poder interpremés enllà i ensenyen a prendre decisions, a planificar, i també
tar el que està succeint, ajuda a respondre davant una situació
impulsen els alumnes a comprendre que les seves accions poden
concreta. Amb el temps, els joves arribaran a poder atendre en
dur-los a l’èxit o al fracàs. Tots aquests factors deriven en la miparal·lel factors rellevants que criden l’atenció, sense perdre el
llora de l’aprenentatge. Pel seu extraordinari valor formatiu, el
focus de la situació general. El pensament abstracte: Els nens
Parlament Europeu, l’UNESCO i el Congrés dels Diputats recosón preparats en escenaris on han d’imaginar una seqüència
manen incorporar els escacs als programes educatius”.
d’accions abans que succeeixin. La cerca de patrons els ajuda a

J

quest trimestre, alumnes, exalumnes, professors i alguns pares de La Salle Bonanova hem celebrat la 40a
pujada a peu a Montserrat. En total, una setantena de
participants vam partir des de 3 rutes diferents: Barcelona, Manresa i Collbató. Els més valents van començar a caminar el divendres dia 5 de maig a la tarda des de La Salle Horta i van
arribar cap a les deu del matí següent, després de fer un recorregut de 50km. Tot i l’exigència física del pelegrinatge, cal destacar el bon ambient que en tot moment va estar present:
bromes, rialles, recolzament quan les forces defallien...
No és una excursió qualsevol, sinó una experiència per compartir amb altres Salles, posant als peus de la Moreneta les nostres il·lusions, joies i esperances. Tal com deia el germà Josep
Guiteras, visitador auxiliar de La Salle Catalunya, en la pregària
que dirigia a la Mare de Déu de Montserrat:

A

“Som els teus fills i membres de les comunitats
educatives de La Salle Catalunya.
Hem vingut uns anys a peu i en pelegrinatge, i ja
en fa quaranta, a dir-te qui som, què hem fet, què
volem fer i com volem ser.
Hem vingut a tu amb les nostres qualitats i contradiccions, amb les nostres preocupacions i els nostres encerts, les nostres alegries i les nostres penes,
amb les nostres riqueses i les nostres pobreses personals i col·lectives.
Et demanem per les nostres Comunitats Educatives
que siguin espais de llibertat, de respecte, de bona
convivència i de treball ben fet, on tothom sigui acceptat, valorat i respectat.
Mare de Déu de Montserrat, pregueu per nosaltres”.

Montserrat
a peu

David Garcia, comissió de Pastoral

Escacs a La Salle Bonanova:
1- Estiu 2017-18: tecnificació escacs
Del 24 de juny al 15 de setembre. A triar dies i/o setmanes.
Per a nois/joves/adults de tot el món. Classes impartides per
grans mestres dels escacs (www.edami.com).

3- “Aprenem a pensar jugant”
Novetat: funcionarà de manera força semblant a un club d’escacs.
Dilluns, de 17.45 a 18.45 hores, 3r - 6è primària.
Dilluns, de 18.45 a 20.45 hores, a partir 1r ESO i adults.
Inici: 18 de setembre de 2017.

2- Classes migdia
Classes d’escacs al migdia (vegeu informació a les extraescolars
del col·legi).
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Alumnes admesos des de 3r de primària: alumnes de La
Salle Bonanova i alumnes d’altres col·legis i adults. Els alumnes de l’àrea escacs, a més de poder jugar entre si, tindran l’opció de rebre classes d’un entrenador d’escacs EDAMI.
A l’aula assignada tindrem una zona audiovisual per tal que
l’entrenador comparteixi amb els interessats les lliçons teòriques,
i una altra, la pràctica de joc. El taller estarà dirigit per un dels
monitors professionals EDAMi amb gran experiència i dedicació.
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ESO i Batxillerat

LS-DREAMS premia la innovació
i creativitat dels alumnes
servir per preparar la beguda, encara manté una sèrie de propietats que es poden aprofitar. Enriqueix la terra actuant com
un fertilitzant que funciona com qualsevol altre adob orgànic,
ja que no acidifica la terra en excés, més aviat és alcalí; dificulta
el desplaçament per cucs i llimacs, cosa que n’evita la proliferació a les plantes, per això cal repartir-lo al voltant de la tija de la
planta i nitrogena la terra. Com que el cafè que prenem deriva
de llavors processades, els pòsits de cafè són rics en nitrogen,
molt necessaris per a la fermentació dels vegetals.
Vam explicar com aprofitar les propietats del cafè i com duríem a terme el procés de recollida de cafè usat i el repartiment
per parcs i zones verdes de la nostra ciutat. I vam guanyar tant el
primer premi de l’àrea de Ciències de la Terra i la Vida com el
premi extraordinari LSDreams.
Això ens va permetre viure una experiència única: viatjar a
París per presentar el projecte a la resta de la comunitat
lasal·liana.
“Per a mi, aquest viatge ha estat una experiència més que
completa en tots els sentits. Va ser la primera vegada que anava
a França, que viatjava en avió, la primera vegada que feia amistats amb persones de Turquia, i la primera vegada que he pogut
veure la torre Eiffel amb els meus propis ulls, entre d’altres
coses. La paraula “completa” amb les seves 8 lletres no pot expressar ni molt menys el que ha estat aquest viatge per a mi”,
explica l’alumne Ricard Casanovas.

a Salle Universities ens va donar l’oportunitat a totes
les escoles de La Salle d’Europa i Orient Mitjà de participar en un concurs per a estudiants preuniversitaris
amb ganes d’imaginar un entorn millor, més sostenible en tots
els sentits, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament d’un
planeta més habitable i respectat, en grups de màxim 3 membres i coordinats per un tutor del centre.
Des de la matèria de Ciències pel Món ens vam engrescar
amb la idea, tant per la llibertat d’escollir en què treballar com
per les diferents fases de què constava el projecte, que ens permetien treballar amb recursos i metodologies molt diferents.
El primer que havíem de respondre és què ens agradaria solucionar o millorar del nostre entorn i com podríem fer-ho. Les àrees
de coneixement serien arquitectura, gestió empresarial, enginyeria, salut o
ciències de la terra i la vida.
A l’escola van participar-hi
molts grups de primer de
batxillerat, amb molt bones
idees, però potser amb una
aplicació més difícil de
posar en pràctica.
El nostre projecte es
basava en el reciclatge
d’un material d’ús quotidià que té unes propietats que poca
gent coneix: el cafè. El cafè és una substància que, un cop feta

L

Ane San José, professora de batxillerat

Un 10 para la Fiesta del Finalista
187 alumnos y unas estupendas actuaciones.
El colofón llegó tras la tradicional cena en el comedor del
colegio. Los asistentes al acabar se trasladaron al patio para
tomar el pastel, el café y el cóctel, acompañados del ritmo de
la música ofrecida para la ocasión por un DJ y animados por un
photocall que permitió que todos tuviesen recuerdos imborrables frente al objetivo.
Para redondear el buen sabor de boca que dejó la fiesta, todavía una sorpresa más: la gala expuso las fotografías de los de
los graduados cuando tenían seis años endulzadas con un montón de “chuches”.

a primavera en La Salle se viste cada año de celebraciones,
fiestas y homenajes. Todos iguales de emotivos y divertidos, pero si hay una cita muy especial para las familias es
la Fiesta del Finalista, este año celebrada el 20 de mayo con más
asistentes que nunca y alguna otra sorprendente novedad.
La puesta en escena para la promoción 2017 que prepararon con sumo detalle profesores, padres y alumnos contó
con todos aquellos momentos que hicieron de la fiesta una
velada inolvidable. Primero, con la celebración de la Eucaristía, luego, sobre el escenario del teatro, con los habituales
discursos, el descubrimiento de la orla, los recuerdos a los

L
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VIDEOMAT 2017

La promoció
de 3r d’ESO, premiada
l VIDEOMAT 2017 és un concurs en el qual es presenta un vídeo i es planteja una pregunta que es respon emprant les matemàtiques. El passat divendres
19 de maig, els alumnes Carlos Navarro, Xian Trallero i Laia
Aldabó van anar a l’Institut d’Estudis Catalans, en representació del curs de 3r d’ESO, per recollir el premi que havien rebut.
La idea de fer un vídeo va sorgir arran d’una pràctica de laboratori en què els alumnes treballaven les mesures, la proporcionalitat i les successions.
“Vam partir d’una mesura molt habitual per nosaltres, el
DIN A4, i el vam a anar combinant per crear un DIN A3, DIN
A2, i així successivament. En mesuràvem els costats i en calculàvem l’àrea. També provàvem quanta gent hi cabia dins. Ens
vam preguntar si seria possible construir un DIN A prou gran
per entrar-hi tota la promoció. Ens va semblar una reflexió interessant, així que ho vam gravar i ens vam presentar al concurs”,
expliquen els alumnes.
Aquest vídeo didàctic va tenir molt ressò i es va divulgar
amb rapidesa a la nostra comunitat educativa, ja que en un

E

mes va aconseguir 1.200 m’agrada. El premi ha estat una
grata sorpresa i ha il·lusionat els alumnes a intentar-ho de
nou el proper curs.

X edició del concurs
d’emprenedoria Start-up School
n equip del col·legi, format per Ignacio Jordi, Angel
Martínez, Teo Prat i Luís Serramo, de 3r d’ESO, ha arribat a la final del concurs d’emprenedoria Start-Up
School. El grup va presentar una app per crear reptes, challenges, anomenada TUGGLE. Aquest equip va competir amb d’altres de molt nivell i de cursos superiors i es va endur el premi a
la Millor Presentació en Públic.
Al jurat hi havia, entre d’altres personalitats, el director
del programa Catalunya Emprèn, de la Generalitat de Catalunya, i el director general de Microsoft a Catalunya, com a
representant de FemCAT, Fundació Privada d’Empresaris, àrea
Escola i Empresa.

U
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Esports

Una temporada plena d’èxits

Les Guerreres
de la Bonanova

BÀSQUET

’experiència com a entrenadora de l’equip benjamí
femení de La Salle Bonanova ha resultat ser tot un
descobriment. Per primer cop a l’escola, aquesta
temporada hi ha hagut un equip d’handbol femení. Les vuit
jugadores que han format aquest equip han pogut competir
durant tot l’any en una lliga femenina i han pogut gaudir
d’un entorn propici per a la cohesió grupal i el desenvolupament personal. Les condicions han estat immillorables, les
mateixes jugadores ho diuen: “Quan estic trista i faig handbol em diverteixo i estic contenta”. “Ens ha agradat que
aquest any fos un equip de noies. Ens ho hem passat pipa.
Guerreres al poder!”.
El repte de la propera temporada, però, no és fàcil. Per
aconseguir les mateixes condicions hauríem de trobar més noies
que vulguin introduir-se en el món de l’handbol. Segur que n’hi

VOLEI

L

ha que ho volen provar. Les Guerreres de La Salle us esperem
amb els braços oberts. Volia aprofitar per donar les gràcies a
tots aquells que ho han fet possible des de la part alta del club
esportiu, passant per tots els entrenadors que han col·laborat a
cuidar aquest equip. I sobretot als pares, per haver fet la feina
molt fàcil i haver ajudat que les seves filles s’hagin pogut formar
com a esportistes. Posem en marxa la temporada 2017-2018.
Moltes gràcies!
Sandra Tomás, entrenadora
de l’equip benjamí femení d’handbol

Premini Femení 1 i 2: Campiones de la Lliga de Barcelona
Premini Masculí: 4t classificats al Tim Pirineus Andorra
Mini Femení: Campiones del Tim Pirineus Andorra
Mini Masculí: 3r classificats Tim Pirineus Andorra
Infantil Masculí: 3r classificats al Tim Pirineus Andorra
Pre infantil Femení: Finalistes a fases de Catalunya
Cadet Masculí: Ascens a nivell B2
Sub 21 Masculí: Finalistes a 4 de Catalunya del nivel A1
Sub 21 Femení: Finalistes als 8 millors equips de Barcelona
Sènir Masculí: Consolidació a la categoria de 2a Catalana

Cadet: Campiones de Copa. Va arribar a quarts de final de la
lliga de Barcelona.
Juvenil: Campiones del seu grup i de la lliga del CEEB.

HANDBOL

Aleví Masculí: 2n classificat en la seva Lliga del CEEB
Preinfantil Masculí: Campions de la seva Lliga del CEEB
Benjamí Femení: 2n classificat en la seva Lliga del CEEB
Sènior B: Han quedat a 1 gol de pujar de categoria.

FUTBOL

Torneig TIM Andorra de bàsquet

El club més fidel de la competició
a Salle Bonanova participa per sisena vegada consecutiva en el torneig TIM Andorra 2017 de bàsquet, en el qual participen 175 equips, que
involucra mes de 5.000 persones entre pares i jugadors. La
Salle ha participat aquest any amb 110 jugadors, 11 equips
i mes de 200 acompanyants. Des que la Salle participa han
passat pel torneig mes de 1.500 persones representant els
colors de la Salle Bonanova. Enguany s’han aconseguit 6
trofeus, entre els quals destaquem un primer lloc del mini
fem i una segona plaça del premini femení, les mateixes que
han estat campiones de la seva lliga i no menys important
ha estat un primer lloc al club amb major fidelitat al torneig.

Prebenjamí A: Campions de Lliga i finalistes del CEEB
Aleví A: Ha mantingut categoria a 2a divisió
Benjamí C: Campions de Lliga i finalistes del CEEB
Cadet: Ascens a 1a Divisió
Juvenil A: Ascens a 1a Divisió

GIMNÀSTICA
RÍTMICA

L
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Paula Solergibert: 8a classificada i entrega de diploma d’individuals al CEEB

HOQUEI

PATINATGE
Violeta Cortès: 1a classificada en el Campionat de Barcelona
Carlota Franch: 5a classificada en el Campionat de Barcelona

Prebenjamí B: 2n classificats a la Lliga del Consell Escolar (CEEB)
19

Entrevista a Mercè Parcerisas

“S’ha de compartir
amb els fills tot el
que es pugui”

Com vas arribar a La Salle Bonanova?

la vocació i el respecte. Com va dir recentment Howard Gardner,
“no es pot ser un bon professional si no ets bona persona”. I jo
estic envoltada de bones persones i bones professionals.

Treballava al parvulari Viarany, on vaig entrar a l’any 1985 i on
les famílies, sovint, venien recomanades de La Salle. En acabar
P5, la gran majoria passaven allà, ja per tradició. Ens agradava
estar en la mateixa línia pedagògica. Amb el Germà Morató i el
Germà Ramos hi va haver molt bona entesa a nivell personal i
pedagògic. Per aquest motiu vam fer una aposta mútua per un
projecte que l’any 2005 es va fer realitat.

Hi ha molta diferència entre
els primers pàrvuls i els d’avui dia?
Jo no la sé veure perquè, tot i ser veritat que els nens d’avui en
saben molt més, són intuïtius, curiosos i espavilats. En la criança
es veu una manca d’autonomia i el nivell maduratiu és més baix.
Hi ha alguns pares que per manca de temps els ho donem tot
fet i no els ajudem a créixer.

Vas haver de canviar molt la teva manera de treballar de
com ho feies al teu anterior parvulari?
No. En ser una nova etapa de l’escola i començar el projecte de
nou, es va descriure una línia pedagògica molt estudiada, coherent amb l’ideari del col·legi. Vam definir el Projecte Educatiu
en 10 punts, basat en “l’aprendre a aprendre”. Vàrem demanar
a la Pilarín Bayés que els il·lustrés, i aquests punts encara avui
són actuals i es poden veure en un gran mural al parvulari.

Trobes a faltar la figura masculina en el parvulari?
Els equips d’infantil gairebé sempre són femenins. Quan tenim
nois entre nosaltres ens avenim molt i ens sap greu que no n’hi
hagin més. Intentem compensar-ho amb una bona colla de monitors de lleure de Pere Tarrés que treballen súper bé. Són afectuosos, tenen molta paciència i els fan jugar com si fossin els
germans grans o els pares.

Han passat 12 anys des que vas començar
l’etapa d’educació infantil. Quins són els reptes de futur?

Un motiu d’orgull durant aquest temps?

Són els que la societat ens exigeixi. Puc assegurar que gairebé
cap any ha estat igual a l’anterior, i que sempre intentem adaptar-nos a la pedagogia més actual. Mai no ens hem acomodat
i som un equip inquiet i amb moltes iniciatives. Sempre ens
qüestionem el què i el com per tal que cada alumne pugui tenir
la millor mestra del món, perquè vinguin contents a l’escola i
perquè cada dia estiguin motivats i aprenguin.

Tot el meu equip, i especialment el de coordinació i psicopedagogia. Tenim una bona compenetració, la capacitat de dialogar,
d’expressar diferents punts de vista, d’escoltar, de cedir quan
cal, d’aprendre les unes de les altres i d’entomar els problemes
com a oportunitats. M’agradaria que no perdéssim mai la il·lusió
ni l’estat jovial que ens aporten els nens i nenes.

El nens i nenes aporten i emocionen dins i fora del col·legi.

Què té l’educació infantil de La Salle Bonanova
diferent a d’altres escoles?

Sí. A mi m’agrada xerrar, explicar-los històries i copsar les seves
mirades. Escoltar els seus diàlegs. Gaudir amb els seus detalls
d’estimació (una carícia, un dibuix, un “piropo”...).Veus como els
nens aprenen de casa qualsevol instant, d’una pregunta curiosa,
d’un consell, d’una reflexió... Per això s’ha de compartir amb els
fills tot el que es pugui perquè el que recordaran quan siguin
grans i faran seu és l’experiència viscuda amb els seus pares.

El nostre equip professional, que és únic. Som 15 tutores, 3 especialistes d’anglès, un de música, un de psicomotricitat, una psicopedagoga, una mestra de reforç, un mestra de NEE, una
secretària i jo. En total, 25 persones que ens estimem i respectem.
Sabem que cada una té uns talents i unes dificultats i ens complementem. Destacaria la seva bona voluntat, la professionalitat,
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Mercè Parcerisas Bassas, diplomada en Educació Infantil per la UAB, i amb una dilatada
experiència com a professora dels mes petits, des de el 2005 fa les funcions de coordinadora del parvulari de La Salle Bonanova.

