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La despedida de
“nuestros finalistas”
“Cruzamos las puertas de esta institución el año 2005 y nacimos en el 2000, año significativo y emblemático. La entrada a un nuevo milenio nos esperaba. El mundo se
estaba transformando mientras nosotros dábamos nuestros primeros pasos en estos pasillos, patios y aulas que
ahora son tan nuestros.”

Emoció i motivació
està preparat per imitar, sinó també per activar-se positivament
per mitjà de l’empatia i la cura, i com aquest fet fa que infants
i joves siguin més feliços. Una persona feliç no sols contagia el
seu entorn sinó aI mateix temps és contagiada, i aquest benestar interior, és increiblement beneficiós pel cervell i els aprenentatges, raó de més perquè els nostres alumnes siguin feliços.
Aprofito per agrair els 48 joves voluntaris i els responsables
de Finestra Oberta que participaran aquest estiu en el pelegrinatge de l’Hospitalitat de Lourdes, un exemple de solidaritat i
empatia amb les persones vulnerables de la nostra societat.
D’altra banda, la participació constructiva i estímul dels
pares en el desenvolupament de les activitats és un element imprescindible per a la bona marxa del nostre model educatiu;
l’aportació del coneixement dels pares a xerrades o iniciatives,
de l’acció positiva dels delegats i subdelegats, de les comissions
i de la Junta ha estat l’anella que ha impulsat l’adequada relació
entre l’escola i les famílies de la qual tothom surt beneficiat.
El nou curs ens portarà també moltes novetats en instal·lacions, en projectes i en programes pedagògics. La creació de
noves aules i entorns d’aprenentages a 3r d’ESO amb espais
cooperatius i flexibles facilitarà les diferents modalitats d’aprenentatge més significatiu.
Finalment us desitjo de tot cor a tots un bon estiu. Que tothom pugui trobar moments adients per al descans, per gaudir
i per a la convivència amb la família i les amistats.

eniu a les vostres mans el darrer Butlletí d’aquest
curs. Les meves primeres paraules són d’agraïment a
tot l’equip de redacció per la bona feina en les diferents edicions.
Feia quatre dies que començàvem el curs i ja som a la seva
fi. Ha passat molt depressa i és de justícia ressaltar la il·lusió, la
motivació i l’esforç dels alumnes que ha permès arribar a uns
resultats molt positius i ben satisfactoris per a tothom, ja sigui
a nivell de resultats educatius o de participació en diferents concursos. Podem fer una valoració excel·lent i alhora amb el sentiment que han gaudit de l’experiència.
Vull deixar constància de l’agraïment i felicitació a tot el professorat de l’escola per la seva tasca constant i eficaç, realitzada
amb professionalitat i encert, el treball intens, l’esforç diari i la
cura dels altres, l’acompanyament, la millora continua i la formació per implantar nous projectes i innovacions pedagògiques.
També vull agrair al personal PAS que col·labora en els moltíssims
àmbits de l’escola que fa que tot funcioni correctament.
La Salle Bonanova aposta per un ensenyament competencial, vivencial i més proper a la realitat de l’alumne, en el qual
més que a assolir continguts, està enfocat a l’adquisició de competències per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida. L’objectiu principal és despertar aquesta curiositat i motivació per
aprendre constantment.
Un dels grans reptes de l’educació consisteix a implicar
emocionalment l’alumnat en el procés d’aprenentatge.
L’aprendre s’ha d’entendre com una aventura fantàstica en la
qual l’emoció i la motivació es poden considerar les dues cares
d’una mateixa moneda.
Una part representativa de mestres i professors/es vàrem
participar en el 1r Congrés Internacional de Neuroeducació
realitzat en el nostre centre. Les ponències ens van transportar per diferents escenaris, des dels principis que sustenten
la neuroeduació fins a l’aplicació dels coneixements actuals
que tenim sobre el cervell a la nostra educació de cada dia a
l’aula i a l’entorn familiar.
Com diu Borges: “Un pot fingir moltes coses, inclús la inteligencia. El que no pot fingir és la felicitat”. El descobriment de
les neurones mirall ha permés no sols comprovar que el cervell

T

“A l’escola hem descobert l’amistat, l’alegria i la il·lusió.
També hem descobert la força de voluntat, la resiliència i
l’amabilitat genuïna. Junts hem après més que llengua,
matemàtiques i socials. Hem après a resoldre els nostres
dubtes, expressar les emocions i combatre les nostres
pors. Hem compartit els nostres errors i la seva resolució,
les nostres victòries i la seva celebració. Plegats hem construït unes relacions que ni la distància ni el temps podran
trencar perquè aquestes se sustenten ens els valors d’aquesta escola, la comprensió, la millora interior i l’estima
a la nostra societat.”

Gmà. Joan Carles Jara, Director

“Un dels grans reptes de l’educació
consisteix a implicar
emocionalment l’alumnat
en el procès d’aprenentatge”
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Educació Infantil

Les activitats de
Sant Jordi a P5 i primària
C

La granja a l’escola

Els alumnes del futur

Els oficis a P4

s’han fet unes corones amb un símbol de cavaller, de drac o
de princesa.
Aquesta activitat ha estat molt engrescadora per a tots ells.
I és que als grans els agrada tornar a infantil, i als més petits
aprendre dels seus companys de primària.

oincidint amb la Diada de Sant Jordi, els nens i
nenes de P5 han compartit amb els seus companys
de primer de primària una activitat molt bonica. Els
de primer han preparat la llegenda de Sant Jordi en format
digital i, en petits grups, l’han explicat als de P5. Després

l passat 27 de febrer havíem d’anar d’excursió a la
granja de Can Rigol, a Begues, ja que estàvem treballant la unitat didàctica dels animals. A causa de la previsió de nevades no ho vam poder dur a terme, però com que
creiem que els infants han de tenir experiències relacionades directament amb la vida per tal d’anar construint els aprenentatges, vam pensar que si no podem anar a la granja, que la granja
vingui a visitar-nos. Dit i fet.
La família Frauca Araya té una granja a Calaf i, aprofitant
que venien a fer un treball amb en Matías a la classe de primer
de primària, es van brindar a col·laborar amb Infantil, com ja ho
van fer en el seu moment quan el petit de la família va estar al
parvulari, concretament a P3.
Vam poder veure gallines blanques i rosses amb les qual
vam relacionar els ous blans i els rossos. També vam veure ous
de guatlla, d’emú i d’estruç, relacionant la mida, el color, etc.
Vam tenir experiències sensorials i emocionals molt bones.
Amb molta cura podíem agafar pollets, aneguets i descobrir
la suavitat del seu petit cos i la diferència amb les plomes de
les gallines.
Ha estat una gran sort poder gaudir d’aquesta experiència.
Volem agrair la disponibilitat i la paciència d’en Xavier i la companyia d’en Matías, que de ben segur va reviure moments feliços de la seva infantesa.

E

les classes de P4 estem estudiant els oficis i hem tingut una visita molt especial.
Els Mossos d’Esquadra han entrat a l’escola amb el seu cotxe i l’han aparcat al pati cobert. Ens han explicat quina és la seva feina, com
ajuden a la gent, com vigilen i controlen el trànsit... Sobretot, ens han dit que sempre hem
d’anar ben lligats a la cadireta del cotxe i que no
podem cridar ni molestar a qui condueix.
També ens han ensenyat tot el que porten
amb l’uniforme com les manilles, la placa, el walkie-talkie, etc. El més divertit de tot, però, ha
estat quan ens han deixat pujar al cotxe, parlar
pel megàfon i posar la sirena. Ens ha encantat
aquesta visita tan especial!

A

quest tercer trimestre ens han visitat uns nens i nenes
que viuen a l’any 2118 perquè al seu col·legi els fan
fer un treball de recerca molt interessant: han d’investigar com i amb quines joguines jugaven els nens i nenes de fa
100 anys. Una tarda, els nens, entremaliats, agafen la màquina
del temps dels seus pares per viatjar al passat i ens ho pregunten
directament a nosaltres.
Així és com arriben a la nostra escola i ens expliquen molt
emocionats que allà tenen patinets que volen per l’aire, pintura
màgica que només veuen els nens, robots... En resum, joguines
no tan estranyes com les nostres!
Per ajudar als nens, els monitors hem pensat regalar una
mostra d’una xarranca i al darrera de cada casella hi haurà explicat un altre joc tradicional dels que nosaltres coneixem. Durant aquest trimestre l’anirem construint, així els nens i nenes
del futur es posaran contents i segur que tots plegats ens divertim molt jugant. Per a aquesta activitat també hem compartit
alguna estona amb companys de primària.

A
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Educació Infantil

Primària

Easter with P3

Els alumnes assisteixen
a sessions de neurociència

s Easter has passed, we would like to show you some
pictures about the children playing the “Easter Egg
Hunt” and also different games like basketball, face
painting, Easter bunny says, paint an Easter egg and playing
with the parachute prepared by university students for us. We
really enjoyed and had lots of fun!

A

a Salle Bonanova va acollir, els dies 25 i 26 de maig, el
primer Congrés Internacional de Neuroeducació organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la
Universitat de Barcelona. Experts d’arreu del món van compartir
el seu saber amb els prop de 500 congressistes, entre els quals es
trobaven l’equip directiu de l’escola i una vintena de professors.
El col·legi participa dels avenços d’aquesta nova ciència i, poc
a poc, els vol fer realitat a les aules. Per això, durant el dissabte dia
26, també va tenir lloc un congrés de neuroeducació per a nens.
Els integrants van ser alumnes del cicle superior de primària i alguns
d’ESO. A tots ells els va agradar l’experiència, ja que segons el que
explica la Lucía, alumna de primària, “el congrés m’ha semblat
molt entretingut perquè en tot moment estàvem fent alguna activitat interessant. Em va agradar molt i si pogués repetiria”. En Josep
Maria, també de primària, diu que “vaig ser un dels afortunats que
va poder assistir al congrés de neuroeducació, que en principi estava destinat als grans, però gràcies al nostre director, el germà
Joan Carles, ens van donar aquesta oportunitat inèdita i inoblidable. Quan vam arribar ens van fer una càlida benvinguda i ens van
fer un escape room que va ser força interessant. A continuació,
vam fer jocs de taula. També vam preparar una cançó. I tot això
amb un esmorzar que estava per llepar-se els dits. Va ser una experiència que mai oblidaré”.
“El Congrés va ser molt interessant, ja que vam aprendre
d’una manera molt divertida. Els jocs que vam fer van ser molt
creatius i em vaig divertir molt. La cançó que vam interpretar al
teatre, amb tots els companys i companyes, va ser senzilla però
a la vegada emocionant. Gràcies als monitors, professors i companys, m’ho vaig passar genial! Espero que el pròxim any es torni
a repetir”, comenta la Teresa, de primària. En la mateixa línia s’expressa el Martí, que afirma que “el congrés de neuroeducació
em va semblar molt divertit i una gran experiència. Recomanaria
a qualsevol persona que s’animés a participar-hi. Vam aprendre
força coses, vam riure i ens ho vam passar molt bé. Vam saber
que cap persona pensa igual que cap altra. Un experiment molt
divertit va ser esborrar una part d’un dibuix i el vam tornar a dibuixar; tots van ser diferents i vam veure com pensa la gent”.

L

Sortida cultural al Museu
Fundació Antoni Tàpies
E

ls alumnes de P5 han visitat la Fundació Antoni Tàpies amb l’objectiu de conèixer la vida de
l’autor, descobrir les seves obres i observar alguna de les seves tècniques, tot fent una mica
de ruta per les instal·lacions.
L’obra de l’artista Antoni Tàpies està emmarcada en el projecte d’Arts que treballem durant el
tercer trimestre. L’activitat consisteix en un treball previ i posterior a la visita i la pròpia visita dinamitzada per la Fundació. Per participar en les activitats, prèviament a l’aula, ens hem centrat, sobretot,
en l’actitud que l’artista ens suggereix que adoptem davant les obres. Ens demana que la nostra mirada sigui oberta, allunyada de prejudicis i de conceptes essencialistes.
També hem explicat i practicat ‘El joc de saber mirar’ i hem fet una reflexió sobre el significat que cada nen i nena atorga als
objectes personals i que es qüestionin la relació que estableixen amb ells. L’activitat ha estat engrescadora, tant en el taller d’art de
l’escola com en la visita a la Fundació.

El projecte de les piràmides
rrada i ens va agradar molt. Fins i tot ens va regalar una cinta
mètrica d’un metre perquè entenguéssim que la piràmide
més gran d’Egipte té una mida de 139 vegades la mesura del
metre. Tan motivats estaven tots els nens i nenes que, fins i
tot, la germana de la Noa, la Mar Vendrell, també ens va demanar de venir a explicar tot el que ella havia après a quart
de Primària. Per això volem destacar aquest vincle família-escola que motiva i estimula els nens i nenes a aprendre.

ls nens i nenes de la classe dels Sols, P5A, hem
estat aprenent moltes coses amb el projecte d’investigació titulat ‘Les piràmides són de sorra
fina?’. A partir d’aquesta pregunta han anat descobrint un
món totalment desconegut per tots ells. Cada dia anàvem
plantejant una nova pregunta que els pares ens ajudaven
a resoldre.
El pare de la Laura López es va oferir a fer-nos una xe-

E
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Les matemàtiques de l’art
primària estem seguint un camí de canvi metodològic
en el plantejament didàctic de les matemàtiques. Els
alumnes fan cada vegada més tasques manipulables,
vivencials i significatives barrejades amb d’altres de més abstractes per anar treballant tots els continguts matemàtics que cal
assolir al llarg de la primària. Mitjançant aquest plantejament
pedagògic, els nostres alumnes arribaran a l’abstracció matemàtica. Podran connectar-la amb la realitat que els envolta,
donar-li sentit i seran capaços d’extrapolar-la a situacions noves
i expressar-la en diferents llenguatges gràfics, matemàtics, lin-

güístics o artístics. En definitiva, els volem fer competents.
Com ho fem? Expliquem una activitat transversal en la qual
darrere de les produccions artístiques, els nostres alumnes expressen conceptes matemàtics. Ens hem presentat al concurs
de dibuix matemàtic que organitza l’ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques). De
les obres presentades, el treball de Carlos Pastor, de 5è B, Quadrats transformats!, va obtenir el 1r premi en la seva categoria,
i l’Emma Grávalos, de 3r B, amb Quarts de Cua, el 1r accèssit.

Quadrats transformats! 5è EP, 1r Premi

Quarts de cua, 3r EP, 1r accèssit

Els alumnes han treballat la geometria, els patrons i el desplaçament en el pla per generar un mosaic. Tot ha començat
amb la construcció d’un quadrat, que han dibuixat i retallat. La
figura geomètrica resultant contenia una superfície concreta.
S’han fet transformacions simples en el quadrat creat per obtenir una nova figura i crear un patró. Inspirats en el model d’en
M.C. Escher, s’han retallat formes en el quadrat que s’han tornat a enganxar en una altra part d’aquest. D’aquesta manera,
els alumnes han creat noves figures equivalents en superfície al
quadrat inicial.
Amb el patró creat, treballant la translació, han generat un
mosaic per omplir el pla. La resolució final ha estat totalment
creativa. El que havia començat com una figura geomètrica s’ha
convertit en un mosaic ple de vida i de color, proper als seus interessos, fruit de la creativitat.

Els alumnes de tercer han treballat les fraccions: el mig i el
quart. Per fer l’activitat artística i matemàtica s’han centrat en
els quarts. Després de l’aplicació de diverses tècniques pictòriques en la decoració de cercles, s’han compost i confeccionat
les plomes del paó reial retallant en quarts els cercles.

A

“Mitjançant aquest plantejament
pedagògic, els nostres alumnes
arribaran a l’abstracció
matemàtica”

El pas del temps, 1r EP

Geometrilàndia, 4t EP

En el nostre rellotge mesurem “El pas del temps”. Els nens
han fet un rellotge molt especial que indica les hores, el pas
d’un any a través de les estacions i els mesos. Cada hora es correspon amb la numeració del nombre ordinal dels mesos de
l’any. Matemàticament també han treballat de forma intuïtiva
els quarts. En calen quatre per fer la unitat! D’una manera divertida, creativa i artística han expressat el pas del temps.

Cal obrir la mirada al món que ens envolta i buscar les formes geomètriques en el nostre dia a dia. Com puc expressar
geomètricament un paisatge o una escena que m’emociona?
Heus aquí el resultat.

Benvinguts a graﬁlàndia, 2n EP

Els mosaics a la salle, 6è EP

Estem envoltats de dades estadístiques: resultats d’enquestes, votacions que es donen a conèixer pels mitjans de comunicació... Serem capaços de crear una ciutat on l’alçada dels
edificis ens proporcioni pistes de la gent que hi viu? I tant que
ho han aconseguit! Ho han expressat i ho han compartit amb
els companys.

Els alumnes de sisè han visitat els diferents espais de l’escola
per tal de buscar mosaics, la biblioteca n’és plena! Després, amb
quadrats de 4x4 cm2, han creat els seus mosaics. Primer han
aplicat la simetria per dissenyar la peça, després han fet servir
la rotació i la translació. Els resultats han estat fantàstics!
Equip docent de primària
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XLVI Convivències
La Salle Bonanova
n any més, tothom ha pogut gaudir de la gran festa
de La Salle Bonanova, les Convivències, en un ambient
d’harmonia i col·laboració. Cal destacar la generositat
i el suport de totes les empreses, pares, professors, alumnes i
voluntaris per tal d’organitzar, amb èxit, les diferents activitats
que s’han dut a terme, sense oblidar el servei de bar, granja,
tómbola... Entre tots s’ha fet un gran equip!
Enguany s’han introduït diverses novetats que han fet les
delícies dels assistents. I és que s’ha instal·lat una discoteca per
als alumnes de l’ESO, que també han pogut fer un taller de DJ;
a les carpes de Proide i Finestra Oberta s’han fet activitats solidàries com el Play&Train i la donació de sang; els més petits han
tingut una sessió de cinema a l’auditori, així com també han
quedat molt impressionats amb el taller de màgia. A més, tant
els adults com els menuts de la casa han practicat ioga en un
dels tallers que s’han creat en aquesta edició i també han pogut
tastar els més de 100 pastissos que s’han portat en aquest taller
de dolços. I una de les activitats consolidades és el mercat de
cultura per fer intercanvis d’objectes de segona mà.
D’altra banda, no s’ha d’oblidar l’Escola de Música i Dansa
i el Club Esportiu, protagonistes en moltes de les activitats del
cap de setmana. Durant la festa s’han tornat a organitzar actes
tan consagrats com les partides sincronitzades d’escacs, les gimcanes d’Infantil i Primària, esports per a nens i pares, en els quals
l’esportivitat ha estat la nota predominant, la cantada d’havaneres, la milla i mini milla, atraccions, inflables, etc.
Els organitzadors, la comissió, els col·laboradors, voluntaris,
pares, mares, professors, professores i alumnes han fer possible
que, un any més, les Convivències esdevinguin un nou èxit de
participació i assistència.

U

El nostre agraïment a totes
les persones i empreses
que han col·laborat en aquestes
XLVI Convivències.
Aneto · Avenida Palace · Aqualeón · Beluga
Bar&Kitchen · Bo Pan · Canada House · Casa
Gay,S.A. · Centre Mèdic Plaça Molina · Club Tennis
Barcino · ColaCao · Cafés Cornellà · CSM Bakery
Solutions · Club Esportiu La Salle Bonanova · DIR ·
Enrique Tomás · Esteve · Etern centre wellness ·
Faes farma · Fairmont · Filmets Badalona Film Festival · Semillas Fitó · Fundación Putxet · Gallina
Blanca- Avecrem- El Pavo- Yatekomo · Idilia Foods
· Ikhishi · Lidl · La Masella · Microfusa · Movistar ·
MotoGP · Nespresso · Nocilla · Ous Calaf · Pastelería Canal · Pepe Peluquitas · Peticoco · Poble Espanyol · Randstad · Rebordós · Restaurante Acqua
· Santander Private Banking · Tuc Tuc · Tu Cielitolindo · UIC Barcelona · Vallès Dental · Vallparc
esports · Videolab Audiovisual · Yerse · Zurich

Notícies

Pastoral

Congrés de joves científics
i científiques de Catalunya 2018
-“Si utilitzem l’aigua de la capa freàtica de Barcelona per regar les plantes,
creieu que el seu creixement es veurà
afavorit?”- Aquesta és la pregunta que
van formular un grup de 10 alumnes de
3r i 4t d’ESO en començar el projecte pel
Congrés de Joves Científics i Científiques
de Catalunya d’enguany.
El nostre col·legi, La Salle Bonanova,
va ser escollit per l’ICE de la Universitat
de Barcelona per representar la província
de Barcelona en aquest congrés, celebrat
el passat 17 de maig de 2018 al Museu
de Ciències Naturals de Barcelona.
Va ser un esdeveniment molt important, ja que només es conviden cinc centres de tot Catalunya. Adreçat a alumnes
d’ESO, el tema transversal d’aquesta edició va ser “L’aigua”. Un total de 37
alumnes van participar representant diferents seccions de l’escola.
Cinc d’aquest alumnes van realitzar
una investigació a les instal·lacions del
museu, conjuntament amb estudiants

d’altres centres, durant tot el matí
de la mà d’un investigador o investigadora de primer nivell provinent del recent creat Institut de
Biomimètica de Barcelona. Un
altre grup de cinc alumnes de l’escola de música van ser les encarregades d’amenitzar tota la jornada
i especialment les conferències
dels seus companys amb peces del
seu repertori i una peça final, interpretada conjuntament amb els
músics d’altres escoles de Catalunya, com a senyal de germanor.
A la sala d’actes, els alumnes
que van tenir el rol de conferenciants, exposaren el projecte: “Aigües
freàtiques de Barcelona” referit a l’inici
i que van estar treballant a l’escola durant el curs.
Per últim, la resta d’alumnes van participar en les conferències i tallers. Van poder
gaudir de l’oportunitat de formar part en
un conjunt d’iniciatives liderades per inves-

tigadors d’universitats catalanes que els
van apropar la ciència de forma amena.
L’experiència ha estat molt enriquidora i ha fomentat l’interès dels alumnes
envers la Ciència.
Jordi Martínez Hinojosa
Cap del Departament
de Ciències i Tecnologia.

Modest Mesa encabeza
cinco despedidas por jubilación
Agradecimiento sentido de toda la
comunidad de La Salle de la Bonanova
y sensación de vacío cuando llega la
hora del adiós. Intenso, además, al saberse que el profesor Modest Mesa
pone punto y final a 41 años de profesorado en el colegio. Su jubilación
deja para todas las generaciones de estudiantes que pasaron por sus clases
de Biología una huella imborrable por
su carisma y popularidad.
Doctor en Biología por la Univer-

sitat de Barcelona, Mesa se caracterizó durante su larga trayectoria en
las aulas de La Salle por mostrar una
habilidad inusual en el trato con los
alumnos. La transferencia de conocimiento hacia ellos fue recíproco,
“estar con los jóvenes es el mejor antídoto contra el envejecimiento cerebral”, dijo en una entrevista en la
revista Bona Nova, destacando en
cada una de sus clases, desde el primero hasta el último día, la energía
12

que mostró como persona y maestro.
Junto a Modest Mesa se jubila también Francesc Xavier Orteu, profesor de
Matemáticas y Catalán, un ejemplo de
humanidad dentro de las aulas , pero
también fuera, donde desarrolla una incipiente actividad en programas para la
atención integral a personas con enfermedades avanzadas. Constantino Meilán, del equipo de Mantenimiento y
Christine Byrne y Georgene Greene, de
Langcentre.

Peregrinació a Montserrat
pesta i al fet que era la que havien de fer els més petits.
Ha tornat a ser un temps per compartir experiències,
conviure, posar a prova els propis límits i... superar-los. Un
cop a Montserrat, la pregària al Santuari va ser molt emotiva, juntament amb tota la resta de comunitat lasal·liana
de Catalunya.
Estem molt contents de poder dir que la participació va en
augment ja que vam arribar a la xifra de...100 participants! Moltes gràcies a tots i us esperem l’any que ve!

l passat 4 i 5 de Maig vam participar en una nova peregrinació a Montserrat, la 41ena. Aquest any vam prendre
part d’una nova ruta, Monistrol, a part de les 3 ja tradicionals de Barcelona (50km), Manresa (24km) i Collbató (12km).
La gràcia d’aquesta nova ruta és que s’uneix el dissabte
matí a la de Barcelona, de manera que vam poder rebre i animar els companys que portaven caminant tota la nit i fer l’últim tram tots plegats. D'altra banda, l'únic fet negatiu és que
es va haver d'anul·lar la ruta de Collbató atès l'alt risc de tem-

E

‘Coses que cal dir’, un ensayo
sobre los valores en la educación
El hecho de saber poner límites, de ayudar a crecer en la
autoestima y de enseñar la dimensión de ser responsables, se
destacan como principios que pueden conducirnos al descubrimiento de la felicidad. La plenitud se encuentra, pues, en lo
que realmente somos, no en lo que tenemos. Por lo tanto, el
sentido de la trascendencia reside en esa vida interior que hay
que saber explorar.
Los beneficios del libro van destinados a ayudar y a acoger
a jóvenes marginados para favorecer su integración en la sociedad y el mundo laboral.

l auditorio del colegio acogió, el martes 8 de mayo, la
presentación del ensayo
Coses que cal dir, escrito por el
teólogo y profesor de filosofía
Florenci Bové. El libro va dirigido
a padres y educadores con el
objetivo de iniciar una reflexión
sobre los valores en los que
educar a los jóvenes.

E
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Proyectos de excelencia
en el Bachillerato Internacional

Visita a la
Colònia Güell

os alumnos del Bachillerato Internacional, Max Prats
e Inés Terraza, realizarán distintas actividades de formación complementaria durante el próximo verano.
Max ha sido becado para un curso de Business en la prestigiosa
universidad de Hult (Reino Unido) y también participará en el
campus de verano de ESADE. Por otro lado, Inés colaborará con
IQS y podrá realizar las prácticas de laboratorio relacionadas con
su monografía. A su vez, durante el verano, tendrá la oportunidad de completar su formación en EEUU. Ellos mismos nos lo
cuentan a continuación

ls alumnes de quart d’ESO, els dies 14 i 17 de maig, van
visitar la Colònia Güell i la Cripta Gaudí. Tots ells van
gaudir d’una visita comentada pels carrers d’aquesta
colònia industrial d’origen modernista i van observar els edificis
singulars que, al costat de la fàbrica, eren l’entorn on es desenvolupava la major part de la vida dels obrers.

E
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Projecte interdisciplinari de l’IB

La creació d’una crema solar
Entrevista a Inés Terraza

Entrevista a Maximiliano Prats

Explícanos cómo han ido surgiendo los proyectos en los que
vas a participar.

¿Cuáles han sido tus motivaciones para lograr tus objetivos?
Yo siempre he sido una persona muy motivada por aprender y
creo que la mejor forma de hacerlo es viviendo el mayor número
de experiencias que se pueda. Me gusta pensar que con todo
se aprende y que participando nunca se pierde nada. La clave
está en vivir la vida con una mente abierta al conocimiento. El
espíritu positivo, la confianza y sobre todo la actitud es lo que
ha determinado la visión que tengo de mi futuro.

En primer lugar, tengo la necesidad de empezar a coger experiencia laboral. Las ciencias y todas sus aplicaciones me llaman
muchísimo, y esperar a la universidad para vivirlas no me parece
suficiente. Todo empezó cuando me apunté en el programa de
Bojos per la Ciència, donde fui escogida para Bioingeniería.
La oportunidad de la IQS surgió gracias a mi profesor de monografía que se puso en contacto con dos investigadores de la universidad. Mi monografía trata sobre cómo modificar algún
material para que sea biocompatible con las prótesis de válvulas
cardíacas Va a ser una experiencia única que espero con ansia.

¿Qué signiﬁca para ti haber sido escogido entre los ‘’18 mejores del
mundo’’ para participar en la Design Thinking Week de Esade?
Estoy muy orgulloso de poder participar en este programa. Creo
que va a ser una gran experiencia en la que no solo aprenderé
sobre el mundo universitario. También conoceré a gente con mis
mismos intereses y objetivos. Tengo muchas ganas de aprovechar
al máximo mi verano realizando tantas actividades como pueda.
Creo que esta semana va a ser perfecta para lo que busco.

¿Cómo te sientes no sólo por esta oportunidad sino también por
tu estancia en una universidad estadounidense durante el próximo verano?
Muy satisfecha y agradecida de las oportunidades que me
han ofrecido. Las voy a aprovechar al máximo.

¿Cómo valoras tu experiencia en el IB?
Ha acabado siendo mucho mejor de lo que me esperaba. La
metodología es diferente y estoy muy satisfecho
con mi elección. Desde luego volvería a escoger el IB y lo recomiendo a todo aquel
que esté dispuesto a trabajar y a esforzarse por su futuro.

Háblanos de tus planes de futuro.
Mi sueño es ir a estudiar a una universidad extranjera, más
concretamente el MIT en Boston. Me quiero dedicar a algún
campo de la ingeniería y gracias a mi estancia en EEUU hace
unos años, decidí que haría todo lo posible para poder instalarme allí. Sé el pequeño porcentaje mundial que consigue entrar, y, además, se necesita ir becada pero lo voy a intentar. El
IB, sin duda, me ha ayudado a sobrepasar mis límites y ver más
allá de lo que eran mis posibilidades. No solo se trabajan todas
las asignaturas de una manera más enriquecedora sino que
también se hace de un modo más abierto y crítico. Esto, sin
duda, me ha ayudado en mis proyectos de futuro
14

zat experiments i han contrastat la validesa dels seus resultats.
Pel camí, han estudiat les característiques de diferents tipus de
llum, entre elles la solar, han après a preparar una crema de protecció solar, han estudiat els efectes de la radiació solar sobre la
pell humana i han comparat el grau de protecció que ofereixen
diferents cremes, entre elles les que ells mateixos han preparat.
La part final del projecte serà exposar el treball fet i els resultats
obtinguts als nois i noies de 1r d’ESO. És a dir, mostrar com, des
del Sol, la radiació solar acaba arribant a la pell. Coneixements
adquirits, treball en equip i repte superat. No et cremis!

uè significa un factor de protecció solar de 30?
Podem preparar en el laboratori una crema de protecció solar i determinar-ne l’eficàcia? Conté radiació UV la llum solar? Preguntes com aquestes són les que
s’han estat plantejant els alumnes de Batxillerat Internacional
durant la realització del projecte ‘No et cremis!’. Es tracta
d’un treball interdisciplinari que inclou continguts de les matèries de biologia, química i física.
En les diferents sessions que han dut a terme, els nois i noies
s’han plantejat interrogants, han elaborat hipòtesis, han realit-

Q

Experiments a Science LAB
caixa en la qual, prèviament, havíem fet un forat quadrat en
una de les cantonades i, després de regar-la, vam tancar la
planta a dins. La caixa va estar en un lloc on li va tocar la llum
durant una setmana. Passat aquest temps, la planta havia
crescut buscant la llum que entrava a través del forat que
havíem fet al lateral de la caixa.
Per demostrar el geotropisme vam agafar alguna de les
plantes i les vam inclinar de diverses maneres. Al cap d’una
setmana es va poder comprovar que les plantes canviaven la
direcció del seu creixement i anaven, de nou, cap amunt.
D’aquesta manera, hem pogut aprendre i entendre què
significa fototropisme i geotropisme. També hem après a
dissenyar un experiment, ja que vam ser nosaltres mateixos els
que vam decidir què fer i com fer-ho.

urant les últimes setmanes, els alumnes de 1r d’ESO
hem fet uns experiments al laboratori relacionats amb
el fototropisme i el geotropisme de les plantes. El
nostre objectiu ha estat comprovar dues coses: la primera, saber
si les plantes sempre creixen cercant la llum (fototropisme), i la
segona, comprovar que si variem la posició de la planta, és a
dir, si la posem de cantó, tot i estar en una posició forçada,
continua creixent de forma natural dirigint la seva tija cap
amunt (geotropisme).
L’experiment ha resultat molt interessant. Primer de tot vam
posar llenties i mongetes entre cotons molls d’aigua en un
recipient de plàstic de la mida d’un got. Vam desar aquests
recipients en un lloc on els toqués la llum durant dues setmanes.
Passat aquest temps vam observar que tal com havien germinat
les llenties, creixien petites tiges en vertical.
Per demostrar el fototropisme de les plantes vam agafar una

D

Hèctor Abajo, 1r ESO A
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La Casa
dels Dofins

Els nostres poetes
A

berint sense sortida”, va aconseguir el premi a la categoria G1
(2n cicle d’ESO), i en Denis, amb el poema “El dia del llibre i la
rosa”, l’ha obtingut en la categoria I3 (batxillerat).
Des del centre ens sentim orgullosos que dos alumnes hagin
aconseguit aquest reconeixement per la seva capacitat literària
i els encoratgem que sempre deixin un espai a la seva vida per
gaudir de la literatura.

la sala d’actes del Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona, el passat dimecres 23 de maig, els alumnes Marc
Mola, de 3r d’ESO, i Denis Bonillo, de 2n de Batxillerat,
van rebre els premis dels Jocs Florals del districte Sarrià-Sant
Gervasi acompanyats per la professora Àngels Galera.
Ambdós van ser seleccionats entre 236 treballs de 31 centres educatius de la zona. En Marc, amb el seu poema “Un la-

l passat dimecres 16 de maig, un grup d’alumnes va
gaudir d’una visita guiada molt interessant al subsòl
del Museu Espai Termes-Decumanus i també a la Casa
dels Dofins, ambdós situats a Badalona.
L’objectiu de la visita és completar la formació en cultura llatina dels alumnes de 4t d’ESO que cursen aquesta matèria.
D’una manera didàctica i molt pràctica han pogut comprovar
en directe el llegat dels romans a Catalunya.

E

Els poemes premiats són els següents:

La creación de carteles literarios
L
os alumnos de 1º de Bachillerato han trabajado en la
elaboración de un cartel o póster literario con las técnicas cooperativas ya consolidadas. El póster es un
tipo de cartel de gran valor estético y de una intensa capacidad
comunicativa. Cada grupo ha presentado sus propuestas sobre
un autor/a y su obra en conjunto, o una obra en concreto.
Tanto la forma como el contenido del cartel tenían como ob-

El dia del llibre i la rosa

Un laberint sense sortida

Si fos un nom, seria d’amor,
un xiuxiueig entre llençols,
una carícia compartida,
una espurna d’il·lusió.

Em sento submisa a un dolor,
que s’oculta, darrera la foscor.
Sóc com una mena d’objecte,
al qui ningú li resguarda,
cap mena de respecte.

jetivo central comunicar sus características más relevantes. Los
alumnos han ido descubriendo y apreciando, durante la elaboración del mismo, variadas técnicas y los elementos empleados para su elaboración (dibujo, pintura, grabado, elementos
gráficos, texto).

Si fos un verb, seria de pau,
per aturar les guerres,
per evitar les morts.
(...)

Sara Tejerina, profesora de Lengua Castellana 1º BAT

Denis Bonillo

Si m’haguessin tractat d’heroïna,
en comptes de princesa.
Si m’haguessin regalat cotxes,
en comptes de cuinetes.
(...)
Marc Mola

Rodant
pel món
Els reptes dels “finalistes”
D’entre totes les notes brillants d’aquest grup d’estudiants
hem de destacar la presència d’un deu, que mostra per si mateix
el grau de perfecció que suposa aconseguir aquesta qualificació
al llarg de tota la trajectòria del batxillerat. Els felicitem a tots i,
en especial, a Ignacio Blázquez Romañá per aquest més que
magnífic resultat.

om cada curs, en acabar segon de batxillerat, els alumnes tenen davant seu el gran repte de les proves PAU.
Això comporta l’elecció del grau universitari que volen
cursar i resulta ser una decisió molt important per al seu futur.
Aquest any hem pogut concedir nou matricules d’honor. Els
alumnes que han merescut aquest reconeixement han obtingut
una mitjana que se situa per sobre del nou i mig.

C
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monument a Waterloo, entre d’altres. Aquest any també han
passat un dia a les ciutats de Gant i Bruges.
I el grup de 30 alumnes que s’han desplaçat fins a Berlín
han estat espectadors de la vida en un camp de concentració,
han pogut entrar a la cúpula del Reichstag que va ser dissenyada per Norman Foster i han gaudit dels diferents punts turístics de la ciutat alemanya.
L’experiència ha resultat molt positiva i els alumnes han culminat el curs de la millor manera possible. Les tres destinacions
han estat un gran encert.

ls dies 20, 21 i 22 de juny, els alumnes de 1r de batxillerat han fet el viatge final de curs a Florència, Berlín
i Brussel·les. Aquests viatges tenien una finalitat cultural, però també pretenien ser una cloenda lúdica del curs.
Els alumnes que han estat a Florència han visitat l’Acadèmia, la
Galeria dels Uffizzi, el centre històric i altres punts d’interès de la ciutat,
així com també s’han passejat per les ciutats de Siena, Lucca i Pisa.
D’altra banda, els assistents a Brussel·les han tingut l’oportunitat de visitar les institucions europees més rellevants i els
principals atractius de la capital: Manneken Pis, Grand Place i el

E
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Esports

Finestra Oberta

Campeonas de liga y ascenso
de categoría del básquet femenino
esde el club somos conscientes de que una de las secciones que más ha crecido en los últimos años es el
básquet femenino, y el deporte femenino en general.
Como estrella de este crecimiento tenemos el éxito conseguido
por un grupo de jugadoras que no ha tenido un año fácil. Y es
que ha habido muchas dificultades, algunas marcadas por lesiones graves. El éxito ha llegado a través del esfuerzo, la disciplina y el trabajo. Por eso hay que alabar la labor del entrenador,
José Antonio Ramírez. Nada es casualidad.
Al iniciar la temporada, algunas veteranas terminaron su trayecto en el equipo y se tuvo que completar con alguna jugadora
Júnior, sub-25 y fichajes de otros clubs. Una de las claves del
éxito ha sido la buena integración de todas ellas, y como a lo
largo de la temporada han creado un buen equipo y un ambiente de trabajo excelente entre todas. La prueba es el resultado del último y definitivo partido (49-47), el cual se jugó el
domingo de Convivencias. En la grada, creando un excelente
ambiente, se encontraban los jóvenes jugadores que tenían en
la pista a sus entrenadoras.
El Sénior tiene que ser la referencia e imagen para nuestras
jugadoras más jóvenes que se están formando en y con el básquet. Felicitamos por el título de liga y el ascenso de categoría
a Eira, Ona, Berta Cañas, Berta Monjo, Irina, Marta, Eva, Bea,
Sandra, Nadia y Julia.

D

35 anys de solidaritat
aquests valors primer, en el propi interior per créixer com a
persona; i després, fent-se càlida i alegre donació per servir de
moltes maneres a Casa Misericòrdia, Hospitalitat de Lourdes,
Llar Joan Trias, Estel d’Assis, Germanetes dels Pobres, Cottolengo i Fundació Comtal.
Té també un moviment continu dins del col·legi: formació,
esport, festival de música, mercat de Nadal, recollida d’aliments, Sopar Solidari, Convivències... En aquesta celebració
del 35 anys hem de destacar l’agraïment més pregon als que
l’han fet possible, als qui la continuen amb salut robusta i als
qui li asseguren continuïtat.
Pels que l’han viscuda, Finestra Oberta queda per sempre
com un retruny de la grossa campana que els crida, amb joia, a
ser càlids socors dels qui ho necessiten. Finestra Oberta es fia,
“com un nen a la falda de la mare”, del missatge de Jesús: “Fa
més feliç donar que rebre.“

a 35 anys, un germà de La Salle, juntament amb altres bones persones plenes dels sentiments de Jesús,
desbordants de l’esperit de La Salle i amb la mirada
posada en els febles i més necessitats, es van enamorar d’aquest verset dels Fets dels Apòstols: “En tot us he ensenyat
que és treballant així com cal fer-se càrrec dels febles”, recordant les paraules de Jesús (Ac 20-35). És així com va néixer Finestra Oberta. Després han rebut, amb agraïment, els
missatges de Santa Teresa de Calcuta i ara segueixen les petjades del papa Francesc.
En aquest període no han faltat dificultats, però l’esperit
de Finestra Oberta les ha convertit en oportunitats per aprofundir-se, eixamplar-se i fer-se estimar més. Finestra Oberta és
la campana grossa que porta ben gravada la màxima de
Jesús: “Fa més feliç donar que rebre” i convoca alumnes, germans, professors, pares i mares i altres membres de la comunitat educativa a formar-se en els valors de la solidaritat,
compassió, misericòrdia, amor i generositat. Formar-se, vivint

F

Descansi en pau
Des d’aquestes pagines, el col·legi i especialment el Club Esportiu de La Salle Bonanova, vol recordar en Jaume Ramón
Oms per tot el que ha significat per als esportistes, entrenadors, pares i per als qui havien treballat amb ell. Ens ha deixat,
però els trenta anys que ens ha acompanyat amb senzillesa,
humilitat i professionalitat han tingut un significat tan important per La Salle i pels qui hem col·laborat amb ell que els seus
valors, la seva amistat i el seu record perduraran sempre.

Gmà. Joaquim Morató
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Entrevista a José Luis Martínez

José Luis Martínez és un dels veterans de
La Salle Bonanova. Fa 34 anys que el docent recorre els passadissos de l’escola i segueix amb la mateixa il·lusió i ganes que el
primer dia.

Quan et vas adonar que volies ser mestre?

Què és el que més t’agrada d’ensenyar?

Des de ben petit ja ho vaig saber. A més, a la meva família, el
meu tiet i el cunyat, eren professors i això també va ajudar.

Després dels sis primers mesos de cada curs, per a mi, el millor
és quan els alumnes gaudeixen i lluiten per millorar.

Quan vas arribar a La Salle?

Després d’una classe, què et provoca més satisfacció?

A la Bonanova vaig arribar a sisè de batxillerat i després,
quan estudiava magisteri, em van posar a fer classe a 2n A,
amb 55 alumnes. Recordo que era la classe del germà Ignasi
Escayola. A principis dels anys vuitanta vaig començar fent
substitucions de companys malalts fins que vaig passar a formar part de la plantilla de La Salle Bonanova l’any 1986,
quan el germà Palom n’era el director. A efectes d’antiguitat,
des de setembre de 1984 sóc a l’escola. Aquest curs faré 34
anys al col·legi.

Sortir amb un somriure i començar la següent classe. Quan alguns alumnes se senten orgullosos dels seus èxits, de les seves
notes, experimento una enorme satisfacció per la feina feta.

Quina ha estat l’evolució de La Salle Bonanova
des que vas arribar?
La Salle continua fent-se gran. Vaig viure l’entrada de les primeres noies al col·legi, que van ser molt ben tractades. Recordo
que eren poques a cada classe. També he viscut la desaparició
de l’EGB i l’arribada de l’ESO. A més a més de molts canvis socials, polítics, econòmics, culturals, etc.

Quines assignatures imparteixes?
Actualment, faig la Llengua Castellana de primer i de segon
d’ESO i les Ciències Socials de segon.

Després de tants anys, hi ha alguna
situació en concret que t’hagi marcat?

Què creus que és el més complicat d’un professor
quan ha de sortir davant de tota una classe?

Una situació que no s’oblida mai és veure plorar d’emoció a alguns pares i mares a l’hora de recollir les notes de final de curs.
I a nivell personal estic molt agraït a la bondat, la dedicació i
totes les atencions del germà Arnau. També cal destacar l’experiència i la gran professionalitat dels meus companys més
grans que em van ajudar quan vaig començar.

Arribar a fer entendre als alumnes i als seus pares que tot allò
que fas és pensant en el seu bé. Es triga temps abans no ho
comprenen i deixen de veure’t com una persona normal i creuen que només els vols amargar la vida.
20
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“El millor de
l’ensenyament
és quan els alumnes
gaudeixen i lluiten
per millorar”

