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La màgia
del Nadal
a l’escola
La Setmana
de la Ciència
El batxillerat
internacional
ja està en marxa

La comunitat
educativa de
La Salle Bonanova
us desitja un
bon Nadal
i un any nou
ple de joia.
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Benvolguda família
atents, de manera que es facilita l’aprenentatge. La curiositat
provoca emoció, i l’emoció és la via d’accés al coneixement.
En referència als projectes nous d’aquest curs que anem impulsant m’agradaria mencionar la implantació del batxillerat internacional i del Batxibac com un pas més al compromís a
l’excel·lència educativa.
El centre participa en el programa d’innovació pedagògica
“#Aquíproubullying” de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar, fonamentant les actituds i els valors
propis d’una competència social i ciutadana que capaciti els
alumnes a conviure des del respecte als altres i promogui la
bona convivència. Crear i potenciar la bona convivència entre
tots els membres de la comunitat educativa és un valor essencial
per a tots nosaltres. D’aquí la importància de treballar valors
com el respecte, la cooperació, la solidaritat i la creativitat.
Expresso ben de cor el meu reconeixement a tots els professors i professores, a l’equip directiu, a la comunitat de germans, al PAS, als components de l’AMPA, a les comissions, a
l’equip FEAC i a tots els delegats i subdelegats de pares. Gràcies per la vostra aportació positiva i constructiva en la bona
marxa de l’Escola.
Finalment us adreço a tots el meu sincer desig de felicitat, de
salut i de pau amb motiu de les properes festes de Nadal, i al mateix temps també us desitjo, a vosaltres i a les vostres famílies, un
venturós any nou en el qual tots els vostres somnis es compleixin.
Bon Nadal i un venturós any nou!

s una gran satisfacció poder agrair de nou la col·laboració de tots vosaltres en la Campanya de Nadal, per
la molta participació des dels diferents àmbits: Finestra
Oberta, PROIDE, alumnes de batxillerat amb la bonica proposta
del “quilo” i recaptació de joguines, grup de mares a la “parada” del mercat de Nadal de Pedralbes, l’aportació econòmica
i la recollida d’aliments a totes les classes. Tothom s’ha posat a
remar amb força pel bé comú, creant activitats de solidaritat,
fent que la vida sigui més fàcil de viure, especialment per als
qui tenen més necessitats.
El nostre col·legi està en procés d’innovació metodològica
pel que fa a l’ensenyament i aprenentatge més significatiu, uns
laboratoris o espais creatius com l’hort i el nou lab al Parvulari
anomenat “el món científic” on descobrim que “els nens són
els millors científics”. Els nens petits, de manera natural, preconscient, com part del programari bàsic del seu cervell, pensen
com els científics i utilitzen a la perfecció el mètode científic:
fan prediccions, porten a terme petits experiments per comprovar-los i treuen conclusions, amb les que revisen les seves hipòtesis. I tornen a començar. Des del punt de vista neurocognitiu,
la conclusió és que els nens, de manera senzilla, són capaços
d’aplicar correctament les bases del mètode científic per aprendre tot el que sigui possible del seu entorn i de la seva relació
amb ell, inclús com manipular-lo.
Aprendre comença per una curiositat, per un voler saber,
mirar més enllà, per alguna cosa que capta la seva atenció. La
forma directa de captar-la és a través de la novetat. La curiositat
activa els circuits emocionals del cervell que ens permet estar

É

Gmà. Joan Carles Jara i Reig, director

La curiositat activa els circuits emocionals del cervell que ens permeten estar atents, de
manera que es facilita l’aprenentatge. La curiositat provoca emoció, i l’emoció és la via
d’accés al coneixement.
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Educació Infantil

La importància del Cor La Salle Bonanova
“La música coral no és un dels luxes de
la vida, és quelcom que es dirigeix al
propi cor de la nostra humanitat, al
nostre sentit de comunitat i als nostres
esperits. Quan cantes, hi expresses la
teva ànima i, quan t’uneixes a un grup
d’altres cantants, el resultat final es més
gran que la suma de les parts. I jo dic que

una església o una escola sense cor és
com un cos sense ànima. I hem de tenir
una ànima en les nostres vides.
Totes aquestes persones obren el
seus cors i les seves ànimes en perfecta
harmonia, la qual cosa és, just quan gran
part d’aquest món està en conflicte amb
ell mateix, com un emblema d’allò que

necessitem i poder així expressar, en
termes simbòlics, com són les coses quan
els éssers humans estan en harmonia. És
aquesta una lliçó per al nostre temps i
per a tots els temps”.
John Rutter
Cor La Salle Bonanova

El AMPA quiere aumentar su poder de convocatoria
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de
La Salle Bonanova celebró el 26 de octubre su asamblea general
ordinaria para informar del estado de cuentas y las actividades
que se organizan a lo largo del curso. Como novedad de la convocatoria, la junta del AMPA preparó diversos actos para captar
un mayor número de asistentes a la reunión.
De esta manera, los padres y madres que acudieron a la
asamblea disfrutaron previamente de un taller impartido por
Ramón Hermosín, risoterapeuta y sonoterapeuta, para saber exteriorizar emociones comunicativas de forma alegre. Titulado
“La risa y la sonrisa una fuente de salud y alegría”, durante una
hora todos los participantes descubrieron que la risa es un acto
distintivo, natural y beneficioso.
Después de este simpático ejercicio, y con una sonrisa dibujada en el rostro, los asistentes pudieron degustar de un “pica
pica” en el comedor del colegio para poder conocerse mejor.

Les 3 ‘E’ del Món Científic
ment passen i els va ajudant a evolucionar. Intentem que l’ajut
de la mestra sigui molt precís. Es tracta de fer preguntes que
els facin raonar i que els portin a noves qüestions. Provocar la
conversa entre els alumnes perquè cadascú justifiqui les seves
respostes tan bon punt van desenvolupant el seu coneixement.
La funció del mestre és obrir la curiositat per tenir una nova
mirada. Quan pensem en el Món Científic, pensem molt bé
quines propostes fem, què hi posem, com ho posem... Així
doncs, els materials compleixen els objectius perquè els nens
facin coses interessants. Hem d’aconseguir alinear les nostres
intencions amb els interessos dels infants.
Les habilitats que volem desenvolupar en l’espai de ciència són:
la percepció visual, tenint en compte la riquesa de materials; les
accions d’exploració a partir dels instruments de ciències com
lupes, balances, etc; les habilitats lligades a la conceptualització
(observar, comparar, identificar, etc.); les lingüístiques (explicacions, raonaments, etc.) i l’experimentació com a tal, basada en
el mètode científic. El nostre bagatge ens confirma que les experiències en edats primerenques tenen resultats persistents.
Finalment, perquè es doni aquesta nova mirada tenim la intenció d’intervenir ajudant els infants a anar canalitzant les seves
observacions, idees, raonaments..., respectant el seu moment evolutiu i no interferint en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge.

l Món Científic vol ser un espai de ciència en el qual
els nens i nenes trobin propostes per Experimentar, Explicitar idees i Evolucionar. Els nens, des que neixen,
estan fent ciència perquè comencen a entrar en la interpretació
del món. El seu coneixement va progressant a mesura que creixen, experimenten i evolucionen. Les 3 E, com diu la creadora
del niu de ciència, Montserrat Pedreira, Experimentar, Explicar i
Evolucionar seran el nostre punt de mira.
En aquest espai tenim l’objectiu que els alumnes treballin
en base al mètode científic, és a dir, que es facin preguntes, planifiquin amb l’ajuda de l’adult la intervenció, la portin a terme,
recullin dades i les interpretin. Tot això ens ha de dur a generar
noves preguntes i a entrar en l’espiral del coneixement.
Un dels primers aprenentatges parteix dels fenòmens naturals. Per això els proveïm de materials i propostes perquè experimentin, provin, i perquè a partir d’una pregunta, d’una curiositat,
resolguin els reptes. Com diu Josep Callís, l’aprenentatge ha de
partir de situacions reals, que són les que aporten la connexió
entre l’aprenentatge i la vida i, per tant, li donen sentit.
A partir de l’experimentació fomentem que els nens i nenes
explicitin les seves idees, el que van pensant, els raonaments
que van fent i els comparteixin amb l’adult i amb els companys.
Amb les seves explicacions, la mestra va veient per quin mo-
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Con este ambiente cordial y festivo se dio paso, seguidamente,
a la asamblea.
Una vez finalizada la jornada, el AMPA aseguró que repetiría
igual formato para próximas convocatorias.

Langcentre i l’aposta per la lectura amb ‘Fiction Express’
A Langcentre volem que l’aprenentatge
de l’anglès tingui un component més lúdic
i interactiu. Alhora, i en la línia del pla lector
de l’escola, volem potenciar el gust per la
lectura millorant, així, la comprensió escrita.
Per això, els presentem una nova eina que
utilitzarem a les nostres classes a partir del

nivell 4: ‘Fiction Express’. Es tracta d’una
plataforma digital en la qual, cada dilluns,
els alumnes llegiran un capítol d’un llibre.
El text es pot llegir online utilitzant el telèfon
mòbil o l’ordinador, projectat a la pantalla
de l’aula o bé en format paper. Al final del
capítol els alumnes podran votar com volen
que el llibre continuï, escollint
una de les tres opcions que l’autor facilita. Un cop es recullen
les votacions de tots els alumnes d’arreu del món, els escriptors escriuen el següent capítol
segons l’opció més votada.
Amb el capítol llegit, el professorat disposa d’una sèrie de re4

cursos de comprensió lectora que es poden
fer a l’aula o a casa. En aquest cas, els professors poden fer seguiment online del
progrés dels alumnes. Els capítols es publiquen cada divendres i fins a cinc setmanes.
Els alumnes tenen temps fins el dimarts per
llegir el capítol i votar. A més, també poden
interactuar amb els escriptors mitjançant
un fòrum. Allà poden deixar comentaris
sobre el capítol, fer preguntes i llegir altres
comentaris d’alumnes.
Desitgem que aquesta nova eina
sigui ben profitosa per als alumnes i que
els faci descobrir una nova manera d’aprendre anglès, més dinàmica, engrescadora i interactiva.

Som Escola Verda
imatges, hem fet descripció i hem classificat els diferents arbres
tenint en compte les característiques de cada un. Quan es puguin trasplantar, tenim intenció de poder concloure l’activitat
fent una repoblació al bosc.
Paral·lelament, hem fet una observació directa de la magnòlia de l’escola, arbre d’interès local 0116-05-96. Hem descobert
que és centenària, aproximadament d’uns 160 anys. L’hem observat i cadascú l’ha dibuixat com la veu.Podeu compartir la nostra vivència en el següent enllaç de Sallenet:
https://lasallebonanova.sallenet.org

oincidint amb la Unitat didàctica ‘Els arbres’, ens hem
iniciat en la plantació de la llavor d’un arbre. Durant
aquests dies, els nens i nenes de P5 estem descobrint i
aprenent moltes coses d’aquest nou tema. Hem observat, comparat i reconegut diferents tipus d’arbres. Ens hem centrat en la
morfologia de les fulles, els troncs, les capçades i els fruits.
La curiositat ens mou a demanar ajuda als pares per tal de
cercar més informació i compartir-la entre tots. Hem plantat llavors de pi pinyer, alzina, roure i garrofer, i al llarg del curs les
anirem regant per poder observar-ne el creixement.
Hem fet una activitat de Treball Cooperatiu per contrastar
la informació que hem recollit entre tots. Per bessons hem triat
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Curs de pares i mares de P5
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La Setmana de la Ciència, un
repte per a l’aprenentatge
fascinant projecte d’aprenentatge que ens ha portat cap a la
a ben poc vam inaugurar la Setmana de la Ciència. Es
descoberta del món del turisme sostenible.
tractava de la 22a edició d’aquesta iniciativa, celeEls alumnes de primer han dut a terme un viatge a Amèrica
brada del 10 al 19 de novembre. El fil conductor de
per veure la migració de les balenes d’Alaska fins a la Baixa Cal’edició d’enguany ha estat el turisme sostenible, en el marc de
lifòrnia, on tenen les cries. La primera part del projecte va ser la
la celebració de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per
preparació del viatge. Cada alumne va viatjar amb el seu bitllet
al Desenvolupament, promogut per les Nacions Unides. És, sens
i la classe es va transformar en un avió, en el qual les mestres
dubte, l’esdeveniment anual que promou la divulgació cienvan ser les hostesses de vol. Un cop arribats a la destífica amb més ressò internacional.
tinació, els nens i les nenes van descobrir que les
Com no podia ser d’una altra manera, La
El
balenes van a la Baixa Califòrnia a tenir les
Salle Bonanova s’hi ha afegit amb un seguit de
fil conductor
cries perquè la salinitat de l’aigua és molt
projectes al voltant del turisme sostenible.
elevada, cosa que ajuda les cries a surar
Una vegada més hem volgut aportar el
de l’edició d’enguany
molt de pressa. Després d’aquestes dues
nostre granet de sorra a aquesta activitat
ha estat el turisme
setmanes, el nostre alumnat va prendre
divulgadora. Sempre ens resulta engrescasostenible, en el marc
consciència de la importància vital que té
dor, i no deixa de ser un repte per a tot el
de la celebració de
per al conjunt dels éssers vivents la cura
professorat, el fet de treballar una temàl’Any Internacional
del mar i dels oceans.
tica proposada des de fora i a la qual hem
del Turisme
Els nens i nenes de segon van encetar el
de saber buscar accions educatives interesprojecte creant la definició de turisme sostesants i motivadores per a la mainada. Cada
Sostenible
nible: “El turisme sostenible és el que fan els
curs de primària ha dut a terme un projecte inviatgers que tenen cura del medi ambient, és a dir,
terdisciplinari sobre el turisme sostenible. El treball
de la natura, i que respecten les persones i la cultura del
per projectes és una metodologia que converteix l’alumne
lloc que es visita.” Entès i interioritzat aquest concepte, es van
en el protagonista del procés d’aprenentatge. Li permet consestablir quines són les conductes que afavoreixen el turisme sostruir el seu propi coneixement, sempre partint del treball coopetenible i quines no el fan possible.
ratiu i tot estimulant l’esperit d’investigació. Generalment
A tercer de primària es va proposar un viatge per tres comarques
partim d’una pregunta o d’una situació que desperti la curiositat
de Catalunya: el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany i el Maresme. El
dels nostres alumnes i, a partir d’aquí, anem estirant el fil del
punt de partida es va situar en els personatges fantàstics d’aquestes
cabdell. Per tant, ha estat el moment de submergir-nos en un
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tes típics. L’objectiu era descobrir una Barcelona més sostenible
i respectuosa amb el medi ambient.
Els nois i noies de sisè van fer un viatge per Espanya. Visitant
les principals capitals i els trajectes per arribar-hi van treballar
les escales i els mapes de carreteres. Tots ells es van convertir
en periodistes que van fer entrevistes i van elaborar un reportatge sobre el canvi climàtic.
Amb tots aquests projectes, l’alumnat ha gaudit dels coneixements i capacitats que han anat adquirint amb el desenvolupament de les tasques d’una manera vivencial i enriquidora.
Esperem amb frisança l’any vinent per tornar a col·laborar en
l’afany de divulgació científica i en el reconeixement de la importància que els avenços científics tenen en el progrés i la millora de la nostra civilització.

contrades i, a partir d’aquí, es va anar teixint el tramat dels atractius
turístics d’aquests paisatges, relacionant-ho, és clar, amb el turisme
sostenible i posant èmfasi en el fet que la gastronomia amb productes de proximitat podia ser un atractiu més per als viatgers.
A quart de primària es van decantar per un viatge virtual en
bicicleta fins al Parc Natural del Corredor. Gràcies a Google
Maps van poder dissenyar la ruta més adient, i amb l’ajuda d’un
suport infogràfic van poder esbrinar quines accions podien formar part del turisme sostenible.
A cinquè van preparar un tour per Barcelona, durant cinc
dies, per a un grup de joves viatgers que venien a visitar la ciutat
durant les vacances de Nadal. La pretensió va ser fer un recorregut per tota la ciutat per conèixer la gastronomia, els edificis
més emblemàtics, la ciutat esportiva, les tradicions i els produc-
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La màgia

Nadal
a l’escola
del

El temps de Nadal és el millor moment per viure en família, són uns dies molt especials.
I és que els nens i nenes més menuts estan plens d’il·lusió i alegria davant l’arribada dels
Reis Mags d’Orient, però també per compartir amb els seus companys i companyes de
classe activitats, obres de teatre i instants únics del Nadal amb els seus amics.

uan arriba el Nadal tornen moltes tradicions que vivim
any rere any. A La Salle Bonanova no és una excepció
i, enguany, tots els alumnes gaudeixen dels dies tan
especials en què es converteix l’època nadalenca.

Q

Les tradicions nadalenques
Com tots sabreu, al col·legi se celebren diverses activitats durant
aquests dies tan especials. Una de les més destacades és l’obra
de teatre ‘Els Pastorets’, en la qual participen els alumnes que
fan l’activitat extraescolar de teatre, des de 1r fins a 6è de primària. Alguns cursos de ballet i els alumnes de 1r i 2n d’ESO
que s’apunten a fer l’obra, normalment fan els papers principals. L’any passat van participar 89 alumnes i es va comptar amb
l’ajut de 25 mares, sense les quals seria impossible realitzar l’obra. Aquest any també tenim la gran ajuda de l’Albert Rodrigo,
director de teatre amateur. L’obra es comença a treballar a l’octubre i es representa al desembre, la setmana abans d’acabar
les classes per les vacances de Nadal. La funció es fa dimecres i
dijous per als alumnes de l’escola i dissabte per a les famílies.
Tots els guanys de l’obra es reparteixen entre les dues ONG amb
què col·labora l’escola: Finestra oberta i Proide.
Una altra de les activitats que també agrada molt és l’exposició de pessebres, ja que sota unes instruccions que es lliuren als pares, s’incentiva la creativitat dels nens de 1r fins a 4t
de primària per crear un pessebre que després estarà exposat
uns dies a l’aula 04. L’any passat van participar-hi 336 nens. I el
muntatge del pessebre a l’entrada de l’escola, el qual es
8

els carrers i gaudeixin del Nadal en bona companyia.
El mercat solidari al Monestir de Pedralbes: Finestra Oberta disposa d’un lloc al ‘Mercadillo Solidari’
que es fa al Monestir de Pedralbes, on un grup de
mares fan manualitats de tot tipus durant el trimestre
per tal de vendre-les i recaptar diners per a la ONG.
Cançons en llatí: els alumnes de 4t d'ESO que cursen
llatí aprenen amb il·lusió diferents cançons amb la
particularitat que no són en català, castellà o anglès,
sinó en llengua llatina. Juntament amb la professora,
els alumnes ofereixen classe per classe una petita demostració a tots els seus companys, els quals queden
impressionats d’escoltar Adeste fideles o Love me tender, entre d'altres, en llatí.

col·loca a recepció, sota l’escala que porta a les aules. Hi participen sis mares i, des de fa uns anys, comptem amb la col·laboració de Cristina Brossa, pessebrista professional.
Els més petits de primària, els alumnes de 1r i 2n, gaudeixen
com mai fent cagar el tió, i és que tots ells reben unes petites
bosses de llaminadures després de donar-li uns cops de bastó.
Val a dir que es tracta de l’únic dia que als més menuts se’ls
dóna caramels.
Per als més grans, després de la celebració d’una missa, el
professorat, el personal del col·legi, els germans, l’AMPA... celebren el tradicional sopar de Nadal. Una de les misses que se
celebren és la Missa del Pollet, que se celebra el dia 24 de desembre a les 19.00 hores.
En aquestes dates, la solidaritat envers els més desfavorits
té un paper molt important. Per aquest motiu, a l’escola trobem
diferents accions per tal d’ajudar els altres. Aquestes són:
La recollida d’aliments: col·laboren totes les famílies
i alumnes de l’escola aportant menjar, oli i/o llet.
El berenar solidari: Finestra Oberta organitza una
recollida d’aliments que després es comparteix amb
els alumnes de l’escola en aquest ‘berenar solidari’.
A més, Finestra Oberta també porta a terme cantades de nadales a Germanetes i a altres llars de disminuïts. Diversos grups d’alumnes hi van per
adornar aquestes llars amb manualitats que han preparat els estudiants de primària, i també van a passejar amb els avis perquè vegin com s’han il·luminat
9

Tots coneixem les nostres tradicions, però
desconeixem com viuen el Nadal altres països. A l’escola hi ha molts alumnes que provenen d’altres cultures i tenen costums
diferents als nostres. Aquí en teniu alguns
exemples:

Navidad blanca en Rusia:

Playa y fuegos artificiales en Uruguay:

“En mi país, Rusia, la fiesta de la Navidad es la más importante
de todas y se celebra en la noche del 24 al 25 de diciembre. Básicamente, es la fiesta religiosa. Durante toda la noche se hace
una misa en la iglesia, la cual adornan por dentro con flores, la
gente reza y se felicita mutuamente, las campanas suenan en
todas las iglesias muy alegremente, como repartición de la noticia sobre el nacimiento de Cristo. El año nuevo se celebra la
noche del 31 de diciembre, día en el que se une toda la familia.
Las casas adornan numerosas guirnaldas, luces, y en el lugar
más visible, se coloca un árbol de Navidad real que huele a bosque y se decora con los juguetes, los dulces y el algodón, que
es similar a la nieve que cae fuera de la ventana. La mesa está
llena de todo tipo de platos rusos. ¡Para este día de fiesta se
preparan decenas de ensaladas! Se sirven platos calientes, frutas
y champán. Durante la cena se encienden las velas y las luces
del árbol de Navidad.
Debajo del árbol se colocan los regalos, después de la medianoche. En la cena, Papá Noel llama a la puerta de casa llevando una gran bolsa de regalos, y Blancanieves también viene
a vernos. Papá Noel reparte los regalos y pide a los niños que
canten una canción o lean un versículo. Después, todos se visten y salen a la calle para encender fuegos artificiales, ir en trineos por la nieve, tirarse por toboganes, esculpen un muñeco
de nieve y felicitan a todas las personas en la calle con el advenimiento del nuevo año. La fiesta dura una semana”.

“En Polonia, en Nochebuena hacemos una cena familiar que empieza con la aparición de la primera estrella en el cielo. En la mesa
se ponen cubiertos para todos los miembros que vendrán y uno
más para Jesús. Antes de empezar a comer todos los integrantes
de la cena se parten un trozo de eucaristía. Se sirven 12 platos
diferentes y hay que probar un poco de cada uno. Cuando no
queda más comida en la mesa se abren los regalos. A las doce
de la noche hay una misa navideña en la iglesia. Por la mañana
del día siguiente la otra parte de la familia invita a la anfitriona
de la cena a una comida que contiene los mismos platos que en
la cena. En Polonia no se celebra la llegada de los Tres Reyes
Magos, es un día festivo, pero no se entregan regalos”.

Polina Kirpach

Aleks Sczypinski

12 platos en Polonia:

“La Navidad en Uruguay es en pleno verano y aunque la temperatura supere los treinta grados, los centros comerciales se
engalanan con árboles gigantes y decoraciones con Papá Noel.
Este período coincide con el fin de la época escolar y el principio
del verano austral, con lo cual las calles están abarrotadas y las
playas llenas de gente. Para nosotros es una fecha importante,
ya que nos encontramos con toda la familia. El menú del día de
Navidad suele ser carne a la parrilla -cerdo, cordero y polloacompañado de diferentes ensaladas. Los postres, principalmente, son helados y tortas con dulce de leche. A las 00:00
horas brindamos con champan y se tiran muchos fuegos artificiales, algo muy habitual en Uruguay. Luego se regresa a casa
y se abren los regalos.
El 31 de diciembre las comidas son similares. Nuevamente,
se junta la familia, que se suele vestir de blanco, y también vuelven a ser importantes los fuegos artificiales. Después de media
noche los jóvenes solemos asistir a fiestas dando la bienvenida
al nuevo año”.
Giuliana Musacchio
Així doncs, amb tota la màgia que envolta els dies de Nadal
no hi ha excusa per gaudir, divertir-se i passar-ho d’allò més bé
amb totes les persones que tenim al voltant i que tant estimem.

Escacs

Finestra Oberta

Comença la partida
a la Salle Bonanova
terme tots els dilluns de 18.45 a 20.45 hores. Tots els que vulgueu
informació us podeu adreçar al correu electrònic: escacsbonanova@lasalle.cat. Recordem que totes les persones que s’apuntin durant el mes de desembre tindran la inscripció gratuïta.
Amb els escacs es treballen un munt de destreses, i cada vegada està més implementat en els sistemes educatius de tots
els països. Així doncs, és una bona oportunitat de fer participar
tots els joves i adults, i créixer en el coneixement d’aquest joc
universal.

ls alumnes més grans i els adults, tant de l’escola com
del districte, al mes de gener tindran l’oportunitat d’apuntar-se a l’activitat d’escacs de La Salle. En aquest
curs 2017-18, i en una primera fase, funcionarem com un club
d’escacs però sense federar-nos. Hi haurà la possibilitat de jugar
partides amb altres jugadors, classes, conferències i campionats.
Aquest espai està organitzat per La Salle Bonanova i coordinat
pel Departament d’Escacs i Edami (Escola de Miquel Illescas), amb
els quals fa anys que col·laborem amb èxit. L’activitat es durà a

E

Experiències, emocions
i sentiments purs a Lourdes
cions contradictòries. Personalment, m’ha semblat una expequest estiu vaig estar cinc dies a Lourdes i va ser una de
riència única, no la sabria definir exactament. Quan ets allà estàs
les millors experiències que he viscut. Al principi no sabia
cansat, però alhora content, és una sensació molt rara, com de
gaire bé què anava a fer. Sabia que era un voluntariat i
tranquil·litat, res no et preocupa. És molt estrany. Recomano a
que hauria d’ajudar persones que ho necessitaven. El primer dia
tothom anar-hi, com a mínim, un cop a la vida.
vam quedar cap a les set del matí a l’estació de França per agafar
l‘autocar que ens portaria cap a Lourdes. Tot i que era molt d’hora,
tots estàvem molt emocionats i amb ganes d’arribar-hi. Va ser un
Cèlia Gallart
viatge llarg. Vam parar per menjar, i en aquell moment ja vam començar a ajudar en tot el que podíem. Mentre uns muntaven les
M’ha costat uns quants anys anar a fer el Voluntariat que ofecarpes per si hi havia algun malalt que s’havia de canviar, els altres
reix Finestra Oberta a Lourdes. Però un cop vaig creure que
menjaven i donaven de menjar als qui ho necessitaven.
era el moment, que vaig notar que potser podia assumir
Finalment, vam arribar a Lourdes i vam començar
els reptes que demanava aquest voluntariat, no
a descarregar el menjar, a portar maletes d’una
m’ho vaig pensar dues vegades. La il·lusió i la
habitació a l’altra, acompanyàvem els malalts...
por es barrejaven dins meu, però va trigar
L’energia, les
Després de sopar ens van explicar les coses
molt poc en guanyar la primera. L’energia,
ganes de treballar,
bàsiques que havíem de saber perquè tot
les ganes de treballar, la disposició dels nois
la disposició dels nois
sortís bé durant la nostra estada. Va ser un
i noies que acompanyava de la nostra esi noies que acompanyava
primer dia bastant intens.
cola, va superar qualsevol expectativa que
Els següents dies ja estàvem situats en
jo hagués pogut tenir. Vam formar un
de la nostra escola, va
l’ambient i sabíem, més o menys, què hagran equip. Vam compartir enmig d’un ensuperar qualsevol
víem de fer, cap a on anar i com moure’ns per
torn màgic les rialles, els plors, els cants, les
expectativa
l’entorn. En general, van ser cinc dies MOLT inreflexions… Les nostres emocions i sentiments
tensos, no paràvem de fer coses, anàvem a dormir
sense cap mena de tabú. Certament, hi ha un
cansats i al dia següent ens llevàvem aviat per anar a
abans i un després d’aquesta experiència. Les piles
cantar el “bon dia” als malalts. Durant la jornada, la nostra
es carreguen de tanta energia que la pau i la serenor regeitasca principal era dur els malalts i les persones grans d’un lloc
xen el teu interior. Us convido a tenir l’experiència de Lourdes.
a l’altre, érem les seves cames.
Dono les gràcies per poder-hi haver anat, i haver-ho fet amb
El moment més emocionant va ser l’última nit, quan vam
el grup de voluntaris que vaig acompanyar. Nois i noies
anar a cantar ‘’bona nit’’ als malalts. En aquell instant
excel·lents.
et passen moltes emocions pel cap, estàs content, trist
perquè ja s’acaba, cansat, relaxat... Un munt d’emoRosa Ventura
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ESO i Batxillerat

El batxillerat internacional
ja està en marxa
post-its, pràctiques més freqüents de laboratori i seminaris d’Excel a ciències. A més,
estem portant a terme sessions sobre diferents casos
d’empreses (business case study) a business management, classes
d’anglès més interactives i tertúlies literàries de les diferents obres
de lectura de les assignatures de llengua, entre d’altres.
Per tal de fer totes les activitats mencionades estem utilitzant tots els recursos dels que disposa La Salle: biblioteca, àgora,
laboratori de ciències, laboratori de matemàtiques, taller de llengües i les aules ordinàries.
Estem molt contents de la nova aventura que acabem de
començar i esperem que els nostres alumnes continuïn gaudint
dels seus aprenentatges.

a Salle Bonanova ja ha iniciat les classes del Batxillerat
Internacional (BI) amb un grup de 23 alumnes que cursen les tres modalitats que oferim: econòmic, científic i
tecnològic. Aquest batxillerat està especialment destinat a aquells
estudiants que vulguin iniciar els seus estudis en universitats estrangeres, però també a aquells que volen assolir una base més
sòlida, ja que els continguts són molt més amplis i diversos.
La primera promoció d’alumnes valora positivament aquest
primer mes, ja que aquest batxillerat suposa un canvi metodològic i una nova manera d’enfocar les diferents assignatures.
També, i a causa del treball en grups reduïts a les diferents matèries de modalitat, es generen dinàmiques de participació constant
i es poden fer activitats diferents, tals com murals dinàmics amb

L

Viu la ciència!
Del laboratori a l’aula.
el 13 al 17 de novembre d’enguany s’ha celebrat a
l’escola la Setmana de la Ciència, arran de la proposta
de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Ha estat, un any més, un gran èxit de participació dels alumnes
en els tallers i de presència de personalitats molt rellevants de
centres de recerca públics i privats.
Hi ha hagut exposicions, xerrades, tallers i d’altres activitats relacionades amb la divulgació científica d’àmbits que van des de la
física relativista present en la creació de l’univers fins a l’apassionant
món de l’aplicació dels bacteris en biotecnologia. Hem pogut
comptar amb investigadors i divulgadors científics com el Dr. Claudi
Mans, catedràtic i professor emèrit d’Enginyeria Química de la UB,
la Dra. Mara Dierssen, cap del Cellular & Systems Neurobiology
group del CRG (Center for Genomic Regulation), el Dr. Francisco
Valero, cap d’Enginyeria Química de la UAB, entre altres.
En els primers cursos de l’ESO, els nois i noies s’han endinsat
en els tallers dels grans inventors; recreant els avenços més importants de la nostra història. També han pogut sentir per un
dia què vol dir ser un astrònom experimental.
Els més grans de l’ESO, entre altres activitats, han gaudit
creant nous continguts en realitat augmentada i han pogut experimentar tot el procés de principi a fi amb resultats molt creatius i innovadors.
Amb els nostres alumnes de Batxillerat, l’experiència ha
estat molt més profunda perquè han conegut i experimentat
fenòmens increïbles de mans de les persones que els estudien i
simulen en universitats i empreses.

D

Tot plegat ha significat una oportunitat per portar la recerca
actual que es realitza als grans instituts de recerca, a les nostres
aules i auditori i una mostra més de la pedagogia pràctica i cooperativa que impartim en el nostre centre. Ha permès als alumnes obrir nous horitzons cap a la vocació científica que tant
potenciem amb les noves metodologies educatives; posant en
relleu que el coneixement l’assoleixen els aprenents a través de
l’experimentació i la vivència del dia a dia.
Jordi Martínez
Cap de Departament de Ciències i Tecnologia.

Els nous espais del col·legi
bosses d’educació física, l’ordinador i, fins i tot, carregar-lo.
Les aules centrals no estan separades amb parets, sinó
que estan separades les unes de les altres per uns envans mòbils que es poden obrir i permeten disposar d’espais molt més
grans i multifuncionals.
A banda del laboratori de matemàtiques i del taller de llengües, enguany també estrenem l’aula Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), un espai que
permetrà, des de l’àrea de tecnologia, treballar d’una forma
integrada i creativa la tecnologia i les ciències.
Així doncs, seguim millorant els espais del centre
per tal de caminar cap a un procés d’ensenyamentaprenentatge més flexible, integrat i significatiu per

l setembre d’aquest curs ens esperava amb una gran
novetat. Seguint amb les reformes dels espais iniciades
el curs passat a la secundària, aquest estiu s’han adequat i actualitzat les classes de 1r i 2n d’ESO. Tota l’ala sud del
primer pis de l’edifici central ha patit una gran transformació. Les
aules han guanyat lluminositat, climatització, sistema de renovació d’aire, pantalla de televisió per veure els recursos digitals i envans mòbils entre les classes.
Tanmateix, el que sens dubte ha causat millor impressió
són els desitjats armariets, enveja de tots els alumnes de 3r i 4t
que, tímidament, s’apropaven els primers dies de curs a veure
com eren les seves antigues classes. Armariets que permeten
els alumnes de La Salle Bonanova guardar els seus llibres,
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Pastoral

PROIDE

Un 25è anversari
amb molt de vol
Nova època, nova imatge

Sant Martí de Sesgueioles, el passat 29 d’octubre,
es van celebrar els 25 anys de PROIDE. Prop d’unes 100 persones ens vam reunir per gaudir d’una
jornada en la qual PROIDE es va convertir en una companyia
aèria i els presents van ser els passatgers de l’avió PR-25 amb
destí Guatemala, Perú, Madagascar, Togo i Líban. Aquest va
ser l’eix d’animació que va acompanyar la festa, escenificat
a través d’uns tripulants de cabina i uns pilots vestits per a
l’ocasió, així com una decoració acord amb la temàtica.
Els passatgers i passatgeres, en grups de 15 persones, van
fer un viatge a través d’aquests 25 anys amb un vídeo i
van conèixer cadascun dels cinc països en què treballem. Hi
havia diferents sales ambientades i decorades per a l’ocasió i
tots els assistents van poder tastar un plat o ingredient
típic del país mentre escoltaven música tradicional, observaven fotografies dels projectes i escoltaven el que el personatge en qüestió els explicava. Aquest personatge, era, en
cada cas, una persona que coneix en profunditat el país i que
hi ha estat en algun moment de la seva vida. Així doncs, a
més d’explicar el que s’ha treballat des de l’entitat, també explicava el seu testimoni i feia participar als grups en una activitat com podia ser un ball, un joc típic o un conte.
Posteriorment, vam cantar i ballar amb la música del
grup 70xset, que ens va portar fins al moment de la gran
sorpresa, just abans del dinar: la presentació del nou logotip
de PROIDE.

A

Exitosa recogida de alimentos
entre los más mayores
alumnos de La Salle.
Una vez se dio la señal de salida, lo más remarcable fue el
entusiasmo con el que salieron de las aulas pensando cómo pedirían ayuda, a quiénes encontrarían que quisieran ayudarles,
o si se atreverían a solicitar a la gente de la calle que colaborase
y, sobre todo, si volverían con carros y bolsas repletos de paquetes, cajas y botellas.
Ya de vuelta, otro grupo que se había quedado en las aulas
se dedicó a clasificar todos los productos y empaquetarlos del
modo más práctico para facilitar la distribución y el reparto. Finalmente, una parte de lo recogido se cedió al Banc dels Aliments y otra se añadió a lo recogido en la Campaña de Navidad
que, en paralelo, se realiza en todo el colegio.
No hay duda que la implicación y la colaboración de todos
los chicos y chicas de Bachillerato resultó decisiva. El empeño y
las ganas de ofrecer lo mejor de sí mismos para lograr una sociedad más justa quedó reflejado en un día donde lo único que
importó fue el hecho de estar contentos haciendo felices a los
demás. Y, aunque eso es lo verdaderamente esencial, no deja
de ser igualmente motivo de alegría y de superación poder alcanzar casi dos toneladas de alimentos recaudados como un
objetivo nada fácil pero no imposible.
Tal y como indica el lema del Banc dels Aliments, se necesitan “toneladas de voluntad” para que la ayuda y la solidaridad
llegue a todos los rincones. Y todos los integrantes del Bachillerato nos regalaron las cifras más altas. Enhorabuena.

esde hace muchos años los alumnos de segundo de
Bachillerato se implican con intensidad en uno de los
proyectos solidarios más significativos para el colegio.
Este año, además, se han añadido los grupos de primero para
que toda la etapa pueda participar de un hecho tan relevante
que se ha convertido ya en un acontecimiento ligado de forma
definitiva a nuestro proyecto educativo.
El objetivo fundamental para nosotros es sensibilizar a los alumnos ante las desigualdades sociales y fomentar la capacidad y la disposición de ayudar a quienes más lo necesitan puesto que aprender
a ser solidarios es uno de los puntos clave en nuestro ideario.
Para reforzar estas cuestiones, semanas antes de iniciar la
campaña, se ofrecieron diversas charlas organizadas por el Banc
dels Aliments, fundación con treinta años de historia, que durante las fechas navideñas organiza ‘El gran recapte d’aliments’
en toda Cataluña. Voluntarios de esta fundación colaboran con
nosotros para fomentar nuestros valores y nos ayudan a explicar
la importancia de luchar contra la pobreza alimentaria y de aprovechar nuestros recursos para lograr un mundo más justo.
Tras esta formación, el lunes 18 de diciembre fue el día escogido para organizar todo el operativo de la Campaña. Ese
día, antes de que los comercios y supermercados de la zona
abrieran sus puertas, los alumnos de segundo y de primero se
estaban organizados en grupos para recoger alimentos en la
zona del barrio que se les había asignado previamente. Para facilitar la labor se les dio un distintivo
que identificaba la campaña y también a ellos como
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Es tracta d’un logotip contundent, carregat de significat i
d’intencions per iniciar una nova etapa amb què des de PROIDE
volem seguir reforçant la nostra doble missió: garantir el dret a
l’educació en els països empobrits i promoure una educació
transformadora als països del nord. Aquesta nova imatge pretén
transmetre els nostres valors i allò per al que treballem mitjançant uns colors i un imatge gràfica:

El color lila, com a representació del Líban i l’equitat de gènere.
El color groc, en representació de Madagascar i el desenvolupament. El color verd, clar representant del medi ambient, i per
a nosaltres de Togo. El color blau, símbol de Guatemala i
dels Drets Humans. El color bordeus, com a representació
de Perú, de la interculturalitat i els drets dels pobles indígenes. El color blanc de l’estrella de La Salle, en representació de
l’eix que uneix tots els altres: la justícia, la solidaritat i la pau.
Paulatinament anirem incorporant aquest nou logotip a tota
la nostra imatge gràfica.

Pols Soldiari
El divendres 17 de novembre de 2017, a les 11 hores es va
celebrar als patis de les 21 escoles de La Salle de Catalunya i
la Fundació Comtal, el Pols Solidari de la Fundació PROIDE.
Amb aquest acte simbòlic, hem celebrat els 25 anys de l'entitat. L'objectiu era recaptar fons per a beques educatives al
Sud i demostrar que si ens unim, junts som més forts i som
capaços de transformar el món en un lloc millor. Tanmateix,
s'ha aprofitat l'ocasió per intentar batre un Rècord Guinness,
certificació que requereix d'una validació que es donarà a conèixer dintre d'unes setmanes. El missatge ha estat clar
"Guanyem un Pols per a la Justícia Global"! Gràcies a totes
les escoles, alumnat, professorat, voluntariat, supervisors i testimonis per la vostra gran feina. Més informació:
http://ow.ly/xQNW30gGDhS
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Esports

Estrategia
de éxito
El Club Esportiu La Salle revela las líneas de
acción para mejorar el rendimiento de la
entidad
oda la comunidad de La Salle Bonanova conoce la filosofía histórica del club de “educar las personas a través
de la actividad física y el deporte”. Pero quizá conozca
menos la estrategia desarrollada, a lo largo de los últimos años,
por la junta directiva del club para cumplir con sus objetivos.
Esta estrategia se basa, principalmente, en cuatro grandes
ejes de trabajo: aumentar el nivel de formación de los entrenadores; redefinir el proyecto deportivo; mejorar el nivel de servicio, y mejorar la calidad de las infraestructuras. Todos ellos con
el objetivo de que redunden en el bien de la entidad, pero,
sobre todo, que se reflejen día a día de los deportistas del club.

T

Aumentar el nivel de formación de los entrenadores
A lo largo de los últimos años ha habido una atención particular con el perfil de los entrenadores a partir de los criterios
siguientes: nivel académico, nivel deportivo, comportamiento,
formación continua y trayectoria personal. Es por este motivo,
que el club se siente orgulloso de los resultados de la última encuesta de calidad, donde casi la mitad de los entrenadores fueron valorados con la nota máxima de 4 (sobre 4).

Redefinir el proyecto deportivo
Existen cuatro principios de actuación que han guiado la
labor del club en cuanto a la redefinición del proyecto deportivo:
1. Respetar las etapas de desarrollo de los niños gracias
a una nueva organización de la oferta deportiva. El resultado,

Evolución del numero de socios del club desde 2011

elaborado en colaboración con el colegio hace tres años, es
el siguiente: en Parvulario, desarrollo de las habilidades motrices; 1º Primaria, introducción a los deportes (multideportes); 2º Primaria, escuelas de iniciación (sin competición), 3º
Primaria, club, aproximación a la competición (CEEB), y a partir de 4º Primaria, club, introducción progresiva a la competición federada.
Esta organización ha tenido dos grandes beneficios: permitir a
los niños conocer mejor todos los deportes del club para poder
después elegir el que más le gusta y proximar a los niños al
mundo del deporte federado de forma más progresiva.
2. Garantizar la oportunidad de continuidad. La idea básica
de este concepto es permitir que los niños que empiezan una
actividad deportiva puedan seguir practicándola sin interrupción
a lo largo de los años hasta la categoría sénior. Hoy esta voluntad es una realidad en cuatro deportes colectivos del club: balonmano, básquet, futbol y voleibol femenino), y en proceso de
realización en hockey patines.
3. Respetar la igualdad de oportunidades. El compromiso genérico del club es el de dar a todos los jóvenes, independientemente de su nivel, las mismas condiciones de entrenamiento
(pistas) y el mismo material. Además, también se trabaja la igualdad de género mejorando la oferta deportiva para conseguir una
mejor representación del deporte femenino (básquet femenino,
introducción de voleibol femenino hace 3 años, formación del

primer equipo femenino de balonmano y gimnasia rítmica).
De la misma forma, también se ha impulsado el ideal de
“igualdad de oportunidades” promocionando entrenamientos
gratuitos de refuerzo técnico para los deportistas que lo necesitaban.
4. Respetar el nivel y el compromiso de los deportistas.
A la hora de formar los equipos el club ha estudiado, como
estrategia educativa, la posibilidad de crear grupos de niveles
homogéneos para facilitar la progresión individual de todos
los jugadores. Este planteamiento no es automático y depende
de las circunstancias particulares de cada sección y categoría
(numero de jugadores de la misma edad, diferencias de compromiso y/o nivel técnico entre los jugadores, categoría de
competición…). El coordinador de cada sección es el responsable de gestionar este conjunto de información para formar
los equipos.

Mejorar el nivel de servicio
Paralelamente al trabajo técnico de campo, el club trabaja
también para mejorar el nivel de servicio con los padres, centrándose en un primer momento en mejorar el proceso de inscripción y comunicar los horarios de la próxima temporada a
partir del mes de mayo.
Desde hace tres años estos dos objetivos se han cumplido.
El próximo reto es mejorar el “día a día” de la comunicación
con los socios.

Mejorar la calidad de las infraestructuras
Dado que los deportistas del club utilizan las pistas del colegio, es evidente que “el tema de las infraestructuras” solo
puede ser establecido en total coordinación con la dirección del
colegio. Hay que subrayar que para la dirección del club esta
colaboración ha sido, a lo largo de los últimos años, muy positiva y que todos los miembros del club , sea cual sea su deporte,
se han beneficiado del programa de inversión del colegio.
El campo de hierba ha sido, sin duda, la obra más llamativa
de estos últimos años. Pero las obras en los vestuarios (futbol y
hockey), el tratamiento antideslizante de la pista de básquet y
la renovación del suelo de la pista de voleibol y balonmano son
otros ejemplos de esta mejora global.
En la valoración del conjunto de medidas, el parámetro mas
objetivo para medir los resultados de la estrategia desarrollada
por el lub es la evolución del número de los socios/clientes. Bajo
este concepto hay que comentar el crecimiento de asociados al
club estos últimos años hasta llegar a casi 800 deportistas este
año(ver diagrama).
Sin embargo, por un problema de espacio (falta de pistas)
este éxito también ha obligado a tomar decisiones algunas
veces “impopulares” como la limitación del número de inscripciones nuevas en algunos deportes para seguir garantizando la
calidad de nuestros entrenamientos.
Pascal Tayot
Director deportivo del club

Entrevista a Elena Bové:

“Sent conscients de les
problemàtiques del nostre
món, més possibilitats
tenim de canviar-lo”

Què destacaries de la formació
que vas rebre a La Salle Bonanova?

Com és el dia a dia en el Centre on treballes?
Als matins, dins el projecte d’inserció laboral, fem cursos de formació professional com el de l’escola de cambrers i els d’ajudant
de cuina o formacions més transversals com les d’alfabetització.
Sempre tenim la porta oberta i hi ha molta gent que entra al
centre i demana suport per diferents aspectes. A la tarda és
quan venen els infants al centre obert, és el moment amb més
energia. Jo m’encarrego de gestionar els projectes i l’equip d’educadors, i sobretot atenc les famílies.

L’acompanyament en la part humana. A l’etapa de Batxillerat
es promovia, des de l’escola i Finestra Oberta, la possibilitat de
fer voluntariat. M’hi vaig animar, i durant els dos anys de Batxillerat vaig estar donant un cop de mà a la Fundació Comtal i a
l’AEI Raval. Aleshores no ho sabia, però aquestes experiències
em van marcar i em van ajudar en un moment de canvi per decidir el meu futur personal i professional.

Com va sorgir la teva vocació?

Què ens pots explicar dels nois i noies
que estan amb vosaltres?

En acabar el Batxillerat vaig començar a estudiar arquitectura.
A l’escola m’agradaven molt les matemàtiques i tecnologia,
però després vaig descobrir que aquesta no era la meva vocació.
Al cursar el primer any d’arquitectura i fer les pràctiques en un
despatx d’arquitectes, vaig veure que no era el camí que volia
seguir. Les vivències de voluntariat amb infants que havia iniciat
al Batxillerat, així com d’altres experiències de monitoratge en
el món del lleure que havia fet en acabar l’escola, em van fer
veure que volia dedicar-me al món de l’educació no formal. Per
això vaig canviar de carrera i vaig estudiar educació social.

Són infants i joves amb molta capacitat de resiliència, de tirar
endavant malgrat que visquin situacions adverses. Els camins,
a vegades, són llargs i complicats, però quan veus l’èxit de joves
que han estat amb nosaltres i ells mateixos valoren i agraeixen
la feina que fem, no té preu.

El conjunt de la societat és conscient
de la importància del vostre treball?
Els professionals en som molt conscients. És indispensable treballar perquè totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, i així les estructures socials canviïn i puguem trencar amb
les lògiques d’inclusió-exclusió.

Quina és exactament la teva
activitat professional a l’Associació Gabella?
Sóc la directora d’aquesta entitat sense ànim de lucre. Estem al
districte de Ciutat Vella, on els infants de les famílies que viuen
en risc d’exclusió són els que més pateixen. Fem una tasca preventiva fora de l’horari escolar que dóna suport, estimula i potencia el desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l’adquisició dels aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les
diferències socioeducatives de les persones. Així doncs, els infants
venen una vegada acaba l’escola i des del centre obert vetllem
per una educació integral en el temps lliure, promovent així la
igualtat d’oportunitats.

Hi ha algun projecte que pugui millorar la situació
de les persones que es troben excloses socialment?
Una de les accions més transformadores és la formació d’una
ciutadania més conscient, solidària i crítica amb les situacions
que vivim, que ens facin prendre determinades actituds davant les injustícies que existeixen. Els infants i joves són el
futur de la nostra societat. Com més conscients siguem de
les problemàtiques del nostre món, més possibilitats tenim
de canviar-lo.
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L’Elena Bové va acabar el estudis a La Salle Bonanova
el 2006 i va estudiar educació social. Amb 29 anys, en
fa set que treballa a l’entitat sociocultural Associació
Gabella. En l’àmbit de la cooperació internacional,
Bové ha participat amb l’ONGD SED, amb la qual ha
viscut multitud d’experiències enriquidores.

