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envolguda Família,
Les meves primeres paraules són d’agraïment a

totes les persones que amb molta eficiència han fet
possible l’edició d’aquest Butlletí.

En aquest gran espai en el qual transcorre la vida de la nostra
Escola estem arribant al final del primer trimestre sense cap inci-
dència important a mencionar, i això es tradueix en un treball
acadèmic i educatiu dut a terme amb total normalitat i eficiència.
És, doncs, la manifestació més pregona de la qualitat i l’aportació
de totes les persones que dediquen temps, creativitat i il·lusió per-
què l’èxit coroni els projectes que, entre tots, anem impulsant i
animant. Expresso ben de cor el meu reconeixement a tots els
Professors i Professores, a l’equip directiu, a la comunitat de Ger-
mans, al Personal d’administració i serveis i de manteniment, 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 aporta-
ció positiva i constructiva en la bona marxa de l’Escola. 

És per a mi una gran satisfacció poder agrair la col·laboració
de tots vosaltres en la Campanya de Nadal, per la molta parti-
cipació des dels diferents àmbits: Finestra Oberta, PROIDE,
alumnes de Batxillerat amb la bonica proposta del “Quilo” i re-
captació de joguines, grup de mares a la “parada” del mercat
de Nadal de Pedralbes, l’aportació econòmica, la recollida d’a-
liments en totes les classes i la representació dels Pastorets. Tot-
hom s’ha posat a remar amb força pel bé comú, creant activitats
de solidaritat, fent que la vida sigui més fàcil de viure, especial-
ment per als qui tenen més necessitats.

Enguany més que mai ens sentim membres de la comunitat
educativa La Salle a nivell local i a nivell universal en celebrar els
300 anys d’història de la institució recordant la mort del nostre
Fundador. Avui La Salle és una gran família formada per alum-
nes, germans, educadors, famílies, exalumnes, PAS, monitors,
entrenadors, catequistes... tots som Salle. Aquest gran projecte
ha perdurat en el temps gràcies a l’esforç de tothom, però, avui
m’agradaria recordar i agrair especialment al Gmà. Manolo Gar-
cia que ens ha deixat recentment, una persona que es feia es-
timar, molt fidel a l’esperit de la Salle i que, amb el seu caràcter
afable ha dedicat 50 anys al bon servei de les persones de la
nostra escola. Moltes gràcies Gmà. Manolo.     

A La Salle Bonanova podem parlar d’innovació, de creativitat,
de centrar-se en la persona i les seves necessitats apostant per
un ensenyament competencial, vivencial i més proper a la realitat
de l’alumne. La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois
i noies adquireixin  les eines necessàries per entendre el món i es-
devinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en
una societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat
viure. En aquest sentit, un currículum per competències significa
ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida.

Si volem que l’alumnat sigui competent necessitem que
aprengui a reflexionar i a pensar de manera autònoma. Els can-
vis només es poden fer des de la convicció i l’emoció. Cal inno-
var pas a pas, amb humilitat, sense pressa i sense angoixa, amb
la introducció progressiva d’alguns recursos i d’algunes estratè-
gies. El treball per competències no ha de significar una dava-
llada de l’exigència ni del rigor, sinó un canvi d’enfocament.

Per aquest motiu en el nostre centre s’han creat uns espais
per donar resposta a aquesta línia pedagògica per aconseguir
aquests aprenentatges més experimentals, més competencials
com el taller de llengües, el laboratori de matemàtiques i l’aula
STEAM a Secundària, la biblioteca a Primària i l’espai el món
imaginari i el món científic a Infantil.   

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 on tots els vostres somnis es
compleixin.

Gmà. Joan Carles Jara, Director

B

Som Salle, 
celebrem els 
300 anys d’història

La comunitat educativa 
de La Salle Bonanova 

us desitja un bon Nadal 
i un any nou ple de joia.

a Salle
Bonanova

“Avui La Salle és una gran família 
formada per alumnes, germans,

educadors, famílies, exalumnes, PAS,
monitors, entrenadors, catequistes...

tots som Salle”
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Educació Infantil

La fruita, un esmorzar saludable
smorzar tots junts a classe cada dimecres és un moment
agradable i enriquidor, el qual ens permet treballar bons
hàbits a taula tot fent un àpat saludable. D’aquesta ma-

nera també coneixem noves fruites i anem tastant diferents sabors.
I és que amb el programa de salut integral SI! i la mascota CARDIO
aprenem la importància de menjar sa per tal de tenir bona salut.

La iniciativa s’ha engegat aquest curs i, tenint en compte la
finalitat del programa, us fem partícips dels objectius que es
pretenen aconseguir, òbviament amb l’ajuda de les famílies:

• Desenvolupar hàbits cada vegada més autònoms de
cura i higiene corporal. 

• Practicar activitat física com a mitjà per fomentar una
vida sana. 

• Conèixer i valorar els aspectes saludables d’una ali-
mentació sana.

• Desenvolupar una gestió emocional adequada i unes
relacions socials positives.

A més a més, també treballem el programa d’educació Psi-
comotriu i d’educació Emocional. Fomentar l’educació integral
ajudarà als infants a tenir una vida equilibrada.  

Coordinació d’educació infantil

E
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A la sala Salvador Allende de la Biblio-
teca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès,
el passat divendres 28 de setembre, es va
realitzar el lliurament de premis de la VII

Edició del Concurs de Microrelats de la
Microbiblioteca. L’alumna Daniela An-
glada que, actualment, cursa 1r de Bat-
xillerat, va presentar el seu relat “El
sonido de San Juan”, el qual fou escollit
com un dels cinc millors del mes de març.
La tècnica narrativa del microrelat el va
treballar com a activitat del Taller de Llen-
gua amb la seva tutora Sara Tejerina, a
4t d’ESO. Tenint en compte que s’han
presentat contes d’arreu del món, és un
orgull per a la Daniela veure com el seu
text ha estat guardonat amb la publica-
ció en un llibre recopilatori dels millors
microrelats del curs 2017-2018.

“El sonido de San Juan”
Aquella tarde, después de visitar al doctor,
mamá estuvo llorando y papá me arropó
dos horas antes de lo habitual. No com-
prendí por qué hasta meses después.

Una semana más tarde llegué a la es-
cuela muy feliz con las gafas nuevas que
había escogido con la tía Carmen. Aun-
que creo que dejaron de funcionar des-
pués de un tiempo ¿estarían rotas?
Volvimos a la clínica, últimamente íba-
mos mucho. Los fines de semana mis pa-
dres me llevaban a museos, al cine o a
excursiones por la montaña. Y me leían
ellos los libros antes de dormir, cosa que
no entendí, porque meses atrás se ha-
bían empeñado en que leyera yo sola.
Dos días después fuimos al hospital y
mamá volvió a llorar.

La noche de San Juan, papá me llevó
a la azotea para ver los fuegos artificiales,
como hacíamos año tras año. Me pre-
guntó si me gustaban y yo contesté que
sí. Mentí. Ni siquiera los veía.

Daniela Anglada

Notícies

Gran reconeixement a un Microrelat

Com cada mes d’octubre, la Conselleria d’Ensenyament ha cele-
brat l’entrega dels premis extraordinaris de Batxillerat, amb l’assis-
tència dels 44 guardonats, acompanyats de les seves famílies i
representants dels centres educatius. Aquest premi és una manera
de potenciar l’excel·lència acadèmica dels alumnes de l’escola.
Aquells que obtinguin una qualificació final de Batxillerat de 8,75
o superior tenen la possibilitat de presentar-se a aquestes proves
que es convoquen un cop finalitzades les avaluacions ordinàries i
les PAU. Es tracta d’un reconeixement oficial a l’èxit educatiu as-
solit durant l’etapa de Batxillerat que, alhora, mostra al centre com
a referent d’estímul de l’excel·lència acadèmica. 

“He tingut la sort d’haver estat guardonat aquest any amb
aquesta distinció. Aconseguir-ho ha requerit molt esforç, perseverança
i treball constant durant el transcurs dels dos anys de Batxillerat”, co-
menta l’alumne premiat, Pau Conesa.

El premi obtingut proporciona als alumnes avantatges com ara
l’exempció de les taxes universitàries al primer any, un curs gratuït a
l’escola oficial d’idiomes i l’estada en un centre de recerca o institució
relacionat amb el camp d’interès de l’alumne. 

Premi extraordinari 
a Batxillerat

na de les noves activitats d’aquest curs és la desco-
berta de la llum. L’aula del Món Científic té un racó
anomenat la ‘caseta de llum i foscor’. És un lloc ideal

per jugar amb els contrastos i descobrir tot el potencial que ens
ofereix la lluminositat.

La llum està present a la vida des del moment que, al ven-
tre matern, el nen/a nota la lluminositat de l’exterior. El des-
cobriment del món lluminós està lligat al descobriment d’un
mateix, del propi cos, dels altres, de l’entorn, dels materials...
Es dona de forma espontània, apareix com una ombra o un
reflex que capta l’atenció dels nens i les nenes. Els infants
aprenen a través dels sentits: juguen, experimenten, proven i
comproven. L’adult ha de crear espais preparats per poder
posar en marxa tots els seus sentits.

El joc amb la llum es converteix en una activitat tant cientí-
fica, com lúdica, creativa, o artística. Sota els efectes de la llum
es transformen els objectes més quotidians. Qualsevol element
vist sobre una taula de llum o projectada amb un retroprojector
adquireix una bellesa i un component màgic que el fan com-
pletament diferent i molt atractiu.

Els alumnes elaboren les seves hipòtesis qüestionant-se el
per què de les coses. Quan es troben en un entorn ric amb pro-
postes i amb l’acompanyament d’un adult que està present i
que realitza preguntes oportunes, sense pretendre donar massa
respostes i sense treure el plaer que genera descobrir les coses
per un mateix, els infants investiguen sense parar.

Coordinació d’educació infantil

U

La pedagogia 
de la llum 

Bon Nadal Bon Nadal
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Educació InfantilPrimària

a lectura és un dels continguts més bàsics del procés
d’ensenyament-aprenentatge dels nens. El procés lec-
tor porta implícit una sèrie d’habilitats tant lingüísti-

ques com socials que ajudaran a l’infant a desenvolupar diverses
capacitats. Aquestes habilitats i capacitats de ben segur que els
seran de gran utilitat en molts dels àmbits de la seva vida quo-
tidiana i els ajudaran més endavant a aprofundir en la seva ad-
quisició de coneixements i d’estudi.

Des de l’any passat hem iniciat amb els nens i nenes de cicle
superior i inicial de Primària un projecte d’apadrinament lector.
Aquest apadrinament és una activitat cooperativa que es re-
alitza en parelles formades per alumnes de cinquè i sisè. Tots
ells fan de padrins de lectura i els alumnes de primer i segon de
Primària, respectivament, que fan de fillols. Aquesta activitat la
realitzem dins del Pla Lector de l’escola.

El fet de ser padrí de lectura representa que l’alumne ad-
quireix el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lec-

tor del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira
d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

Amb el projecte d’apadrinament lector ens proposem com
a principal objectiu afavorir la relació i comunicació entre
l’alumnat de diferents cicles, creant caliu d’escola. A més a
més, volem afavorir l’aprenentatge basat en l’ajut entre
iguals, tot educant en el respecte i tenint en compte els ritmes
de cada persona. Esperem que l’activitat també serveixi per
millorar el nivell lector dels alumnes del cicle inicial i fomentar
actituds d’interès envers la llengua, i més concretament vers
la lectura, ja que podran gaudir dels contes i dels diferents
tipus de textos que hi ha al nostre abast.

Durant tot aquest curs escolar desenvoluparem aquesta ac-
tivitat sempre pensant en la millora dels nostres alumnes i en la
seva educació integral.

Coordinació Educació Primària

L

Els padrins de la lectura

l Nadal porta una sèrie de tradicions, però poques tan
antigues i alegres com les nadales. Per això, tot el cicle
inicial de Primària prepara aquestes dates la Cantata:

cançons i poemes nadalencs en castellà, català i anglès perquè
els alumnes puguin entonar-les als seus familiars.

Després d’un aprenentatge, preparant i assajant, conjunta-
ment, alumnes, tutors, mestres i especialistes de música i anglès,
s’organitza una gala en el teatre perquè els familiars dels estu-
diants s’emocionin amb les cançons dels seus fills.

Mudats per a l’ocasió, amb dos presentadors per classe
(actuen amb la mateixa línia, o sigui 1r A - 2n A, i així suc-
cessivament), aquests improvisats cors ofereixen tot un recital
de nadales que no només serveix per a sorprendre’s per les
seves veus, sinó per a unir més als alumnes. Per aquest
motiu, es tracta ja de la tercera edició i ningú vol perdre’s la
gala cada any.

Mestres cicle inicial Primària

E

Un cara a cara
entre castanyes 
i carabasses

s entrar en l’època de les castanyes, que no hi ha
aula on els aliments i els personatges típics de les tra-
dicions de la Castanyada i Halloween ambienten la

vigília del dia de Tots els Sants. Com així ha estat, una vegada
més, en les classes de Primària, on la popular festa entorn de
les castanyes va compartir protagonisme amb la festivitat d’o-
rigen anglosaxona.

Els professors i alumnes van preparar durant la setmana una
infinitat de sorpreses i activitats per a celebrar la festivitat i alli-
berar-se de la rutina del dia a dia per unes hores. Alguna cosa
tan senzilla i creativa com fer una paperina per a enganxar un
poema i una castanya de paper, o construir el joc “Tres en ratlla”
amb castanyes i caragols van divertir a les classes de Primària.
Fins i tot, va haver-hi qui va preferir organitzar una excursió a la
muntanya per a trobar-se amb companys d’altres classes i com-
partir aquests aliments tan típics d’aquesta festa.

No va faltar, per donar el toc d’ humor que tant diverteix als
alumnes, una mestra disfressada de castanyera, passejant-se i
cantant, mentre es va recrear la tradició de menjar castanyes i
panellets al voltant del foc explicant rondalles, algunes d’elles
molt misterioses gràcies a la imaginació de tots. La mateixa ima-
ginació que també van malbaratar per a homenatjar Halloween
amb fantasmes, ratapinyades, carabasses, màscares de mons-
tres i cançons típiques angleses.

Mestres d’Educació Primària

É

Bon Nadal
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a Família Escola Acció Compartida (FEAC), és un pro-
grama de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
que funciona des de l’any 2000 i que està implantat

en unes 250 escoles de Catalunya. La finalitat d’aquest pro-
grama és promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius
entre els pares, mares i mestres de l’escola on reben l’educació
els seus fills.

En les trobades FEAC es dialoga i reflexiona sobre un tema
de responsabilitat compartida que prèviament s’ha escollit i
motivat. A cada grup hi ha un animador que ajuda a motivar
el tema i a facilitar el diàleg entre les mares i els pares. S’ajuda
a aprofundir en els temes mitjançant lectures, diàlegs en pe-
tits grups, vídeos, pàgines webs comentades i activitats varia-
des. El coordinador dels grups FEAC, Florenci Bové, explica
que “la riquesa de les trobades rau en l’ajuda mútua, en l’in-
tercanvi d’experiències, en veure les diferents maneres de
pensar i de fer en el moment d’ajudar a créixer en valors els
nostres fills o alumnes. 

Al llarg d’aquest curs, l’escola ha programat tres trobades
d’una hora i mitja de durada per tractar temes tan importants
com els avantatges i els riscos de les xarxes socials, l’esforç, i

sobre els ídols i models dels nostres fills. A la nostra escola, la
FEAC comença a estar molt consolidada, i és que en aquest curs
hi participen gairebé 120 mares i pares”.

L’origen de la FEAC a La Salle Bonanova
Com va començar aquest projecte? Qui el va iniciar? Dues

mares d’alumnes que formen part de l’AMPA expliquen com va
néixer la idea. “Després de les xerrades del col·legi, un grup de
mares vam anar a sopar per tal de comentar allò que ens havia
explicat el ponent. Parlàvem sobre quina era la nostra experièn-
cia. Ens preguntàvem com podríem aplicar a casa allò que ha-
víem escoltat. I posàvem de manifest un interès comú: disposar
d’un espai on poder compartir, amb altres pares i també amb
els mestres, els neguits, els dubtes i les inquietuds que tenim en
relació als temes que pertoquen l’escola i els fills.

Aleshores, vam buscar algun projecte on poguéssim
col·laborar tota la comunitat educativa. Contactant amb la
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, vam conèixer el seu
programa FEAC, que promou la reflexió i el diàleg sobre
temes educatius entre els pares, les mares i els professors de
les escoles de llurs fills. Per participar i accedir a les temàti-
ques, recursos i materials proposats per la FEAC, només calia
donar-nos d’alta com a escola. Amb l’acord de l’AMPA i el
centre, vam començar a treballar plegats muntant l’equip de
monitors, en el qual estem les cinc mares promotores i algu-
nes mestres d’etapa Infantil, Primària i ESO. El projecte de fa-
mília i escola a La Salle Bonanova va començar fa tres anys
amb una alta participació de pares i mares que van repetint
edició rere edició.

El que ens va semblar més engrescador va ser participar
en un projecte comú en què realment família i escola anéssim
de la mà, i ens permetés compartir les inquietuds i necessitats
educatives dels nostres fills i de nosaltres mateixos com a
pares i educadors”.

Els pares i mares, satisfets amb el projecte
“Soc mare de tres alumnes de l’escola, en tinc dos a Pri-

mària i un a l’ESO. Porto onze anys al col·legi i quan en fa tres
es va plantejar engegar el programa de Família Escola
Acció Compartida me’n vaig alegrar. Ja coneixia
l’existència d’aquest programa i sabia que seria
força beneficiós formar-hi part. Durant
aquests tres anys he  assistit a trobades de
diferents nivells educatius i cadascuna m’ha
ofert coses força positives. Els temes plan-
tejats s’adeqüen a les inquietuds que tenim
els pares i educadors en el moment actual. 

Cal tenir molt clar a l’hora d’assistir-hi
que no es donaran receptes màgiques ni so-
lucions als problemes que podem tenir a casa,
i també que no s’emetran judicis de com s’actua,
ja que cada família decideix quins valors i quina manera
d’educar vol per als seus fills. L’intercanvi d’experiències vis-
cudes et fa reflexionar i t’enriqueix com a persona.
Tranquil·litza poder constatar que en temes educatius tots
tenim un munt d’interrogants sobre la millor manera de fer
les coses. Són moments de creixement personal, d’escoltar i
expressar vivències i de passar un bon moment tot conversant

d’allò que més estimem: els nostres fills”, comenta Cristina
Escura, mare d’alumnes de La Salle Bonanova.

Per la seva part, Roser Tebé, també mare d’alumnes de l’es-
cola i animadora del programa, afirma estar “molt contenta de
formar part de l’equip FEAC, és una experiència que recomano a
mares i pares amb nens i nenes de totes les edats. Personalment,
com a mare, em permet aturar l’estrès del dia a dia a la feina, de
les activitats extraescolars dels fills i poder fer una reflexió. Amb
tot l’equip FEAC llegim articles sobre el tema en qüestió. El fet de

parlar-ne, comentar-ho i pensar les dinàmiques em fa ser-ne
més conscient de la seva importància. A més, els dies

posteriors a la reunió també comentem amb la fa-
mília l’experiència i en xerrem tot sopant.

A més a més, professionalment trobo que
és fonamental la comunicació amb les famí-
lies. Precisament, la FEAC ens permet parlar
de temes que no formen part del dia a dia es-
colar però sí del dia a dia familiar. Aquí no tro-
bareu algú que us doni la fórmula magistral

que solucioni tots els problemes, sinó que viureu
un espai on tots ens enriquim compartint expe-

riències, vivències, diferents punts de vista, neguits... 
Avui en dia, a totes les feines se’ns demana una mi-

llora continuada i nosaltres la duem a terme. Com a pares, hau-
ríem d’aplicar-la també a l’educació dels nostres fills que, no
oblidem, és la feina més important que tenim. La FEAC ens ofe-
reix eines per fer el primer pas cap a aquesta millora. Sigui com
sigui, per a mi és una gran experiència que recomano a tothom.
En l’educació dels nostres fills i filles tot suma!”.

L
“La

FEAC ens permet
compartir les inquietuds 

i necessitats educatives dels
nostres fills i de nosaltres

mateixos com a pares i
educadors”

Un grup de mares, inquietes per l’edu-
cació dels seus fills, van decidir posar
en marxa el programa Família Escola
Acció Compartida (FEAC) i, juntament
amb l’AMPA de l’escola, han dinamit-
zat una sèrie de trobades molt exito-
ses per reflexionar i dialogar sobre
l’educació dels fills.

FEAC: 
reflexió 
i diàleg 
sobre temes 
educatius

Bon Nadal
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Idiomes

Un any 
ple de 
dansa 
i música 

escola d’idiomes del centre compta amb auxiliars de
conversa nadius que ajuden els professors d’anglès
en les activitats d’audició i conversa, i permeten tre-

ballar en grups reduïts per estimular l’ús d’aquesta llengua
entre els alumnes. Totes les classes poden disposar d’aquest
suport. Tots ells imparteixen 25 hores a la setmana durant
pràcticament tot el curs escolar. 

El Programa d’Auxiliars de Conversa és una proposta del
Projecte Escola Multilingüe per a disposar d’un o més joves es-
tudiants anglesos, irlandesos, americans o canadencs per als
quals l’anglès és llengua materna i que, en el marc d’un con-
veni de cooperació educativa, i com a formació pràctica en el
camp de la pedagogia, el magisteri i l’ensenyament-aprenen-
tatge de la llengua anglesa, portin a terme tasques d’assistèn-
cia que donin suport a les activitats previstes en el projecte
multilingüe del centre. El perfil dels auxiliars són el d’estudiants
universitaris, tant amb la carrera finalitzada de magisteri o bé
llicenciatura.

L’experiència d’una auxiliar de conversa a La Salle Bonanova
“On Tuesdays my day begins at 9am with class 3D of primary. I
know this class very well now because I also live with one of
the girls! We do the mini teacher. I take groups to play games
and do activities outside of the class. I also work in kinder gar-
den, I love doing experiments with Berta and Lucia in “món
científic”, and playing with the (toy) sand insects when we have
time! I am always very impressed with the students English, for
me it is crazy, because in Scotland, we don’t start to study lan-
guages until the age of 12!

I live near the school with a host family, they have been teach-
ing me how to cook some traditional spanish meals. I love this
because in Scotland I used to work as a chef and one of the rea-
sons I wanted to move to Spain was for the chorizo! Before com-
ing to Catalonia, I worked in a school in Galicia -it is a lot like
Scotland, very cold and lots of rain! It was nice for me because it
was similar to my home country, but now I am really happy to be
here in Barcelona, the winter is like a Scottish summer!”

TRADUCCIÓ: “Els dimarts, el meu dia comença a les 9 del matí
amb la classe 3D de Primària. Ja conec aquesta classe perquè
visc a casa d’una de les alumnes. Realitzem el mini professor.
En finalitzar m’emporto petits grups per jugar i fer activitats fora
de la classe. També treballo a Educació Infantil, on  m’agrada
fer experiments amb les professores Berta i Lucía, i jugar amb
els insectes de sorra quan tenim temps! Sempre estic molt im-
pressionada amb els alumnes que estudien anglès, per a mi és
sorprenent perquè a Escòcia no comencem a estudiar idiomes
fins als 12 anys!

Visc amb la família amfitriona, on m’han ensenyat a cuinar
alguns menjars tradicionals. Això m’encanta perquè a Escòcia
solia treballar com a xef i una de les raons per les que volia tras-
lladar-me a Espanya era pel xoriço! Abans d’arribar a Catalunya,
vaig treballar a una escola de Galícia. Era molt semblant a Es-
còcia, molt fred i molta pluja. Em va agradar molt perquè era
com el meu país d’origen, però ara estic molt contenta d’estar
aquí a Barcelona; l’hivern és com un estiu escocès!”.

Jennifer Galbraith 

La tasca dels auxiliars de conversa 

L’

Que la música i el ball 
ens acompanyin al llarg 
de tot el curs.

Bon NadalBon Nadal
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l passat 4 i 5 d’octubre vam recuperar les Convivències
de segon de Batxillerat a Sant Martí Sesgueioles des-
prés d’uns anys d’absència. Es tractava de gaudir de

les últimes Convivències a La Salle amb aquells companys amb
qui hem crescut des d’Infantil i amb els nous amics del Batxille-
rat. L’objectiu també era treballar aspectes que després pogu-
éssim aplicar durant aquest curs, de manera que es van fer
dinàmiques de relaxació, d’autoexigència i de suport.

Tot i el caràcter lúdic, es van donar les condicions necessàries
per poder enfocar el curs previ a Selectivitat amb moltes ganes
i motivació, sentint-se recolzats pels seus i conscients de les ca-

pacitats pròpies. Gràcies a la col·laboració entre alumnes, pro-
fessors i família van acabar sent també unes convivències molt
emotives, mostrant així que el treball en xarxa sempre dona els
seus fruits.

Els alumnes van valorar molt positivament poder veure i
mostrar una cara de les persones que normalment no veiem,
tant ells com els educadors. Si l’aprenentatge és integral i es
dona a través de tot el que fem, podem dir que vam tornar una
mica més plens del que vam marxar.

David García

12

ESO i Batxillerat

Convivència i motivació

La Barcelona intel·ligent
l dimecres 14 de novembre tots els alumnes de primer
de batxillerat van visitar SMART CITY BARCELONA
2018. Es tracta d’una exposició amb representació

mundial on es mostren els projectes tant socials com urbans
més innovadors i avantguardistes. Ofereix un lloc de trobada
únic per als sectors que treballen en l’evolució de les ciutats. Els
nostres alumnes van poder participar i ser testimonis de  pro-
jectes sobre sostenibilitat, transport o compromís ciutadà. 

Clara García

E

La recompensa final

Tutoría entre 
iguales en el IB

e todos es sabido el esfuerzo que supone conducir el
Bachillerato hacia los objetivos que cada uno quiere
alcanzar. En segundo curso, al cerrarse la etapa, es

cuando la intensidad de todas las circunstancias aparece de
forma evidente y también cuando observamos, de forma clara,
la evolución que experimentan nuestros alumnos y alumnas.

Este trabajo y esfuerzo se vio especialmente recompen-
sado tras superar las pruebas PAU. En junio, cuatro de nues-

tros alumnos fueron reconocidos con menciones de honor por
obtener una calificación igual o superior a nueve en la fase
general. Además, uno de ellos consiguió el premio extraordi-
nario de Bachillerato, distinción que potencia y reafirma la ex-
celencia de estos  alumnos. Para La Salle Bonanova, es un
privilegio el  haber trabajado con estudiantes que han alcan-
zado estas metas. 

Enhorabuena a todos.

D

esde que empezó este curso, los alumnos de pri-
mero y segundo de Bachillerato Internacional están
llevando a cabo un programa de tutoría entre igua-

les. El objetivo de esta actividad es que los alumnos de se-
gundo puedan explicar cuál fue su experiencia durante su
primer curso de IB, así como aconsejar a la nueva promoción
sobre temas relacionados con las asignaturas, la monografía,
los exámenes, las tareas de evaluación interna y la planifica-
ción ideal a llevar a cabo.

Tras tres sesiones conjuntas, todos los alumnos de primero
agradecen muchísimo esta iniciativa, ya que de esta forma no
se sienten tan perdidos, ni con la sensación de estar solos
ante el peligro. 

Cada alumno de segundo apadrina a tres alumnos de pri-
mero. Intentamos que tanto el padrino como los apadri-
nados estén cursando el mismo itinerario o compartan la
mayoría de las asignaturas, ya que de este modo se entienden
muchísimo mejor entre ellos.

Esta bonita experiencia no sólo es positiva para los alum-
nos de primero, sino que los de segundo también la encuen-
tran muy enriquecedora porque pueden ayudar a chicos y
chicas, y así poder evitar algunos errores que ellos cometie-
ron debido a su inexperiencia en el sistema del Bachillerato
Internacional.

Esperamos poder repetir estos encuentros muy pronto, y
que esta gran familia siga compartiendo nuevas experiencias.

Ramón Rodríguez, tutor de 2º de IB

D

E

Bon Nadal
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l dijous 29 de novembre ens van venir a parlar de La
Marató de TV3 d’aquest 2018. No va ser una simple
xerrada, tot el contrari. Va ser un d’aquells moments

que ens resultaran impossibles d’oblidar. Ens van informar
sobre la campanya i els objectius de La Marató d’aquest any,
destinada a les investigacions del càncer; però el més impor-
tant és que ens vam adonar que un simple gest per part de
cadascun de nosaltres pot canviar la vida de milers de perso-
nes. Tots tenim algun familiar, amic o conegut que ha patit
càncer, i coneixem perfectament la repercussió  que té, tant
físicament com emocionalment. Per això, posar de la nostra
part és completament essencial. 

El càncer és més que una malaltia, és una manera de
viure. Tu tens l’opció de triar si lluitar fins que el cos et digui
prou o rendir-te i negar la realitat a què t’enfrontes. La pri-
mera és la millor. No obstant, no tothom pot decidir escollir-
la. La recerca, la investigació, totes les ajudes que estan
disponibles en aquests moments, estan a les nostres mans.
Com a persones, hem de donar-nos suport els uns als altres.
Els recursos són necessaris, per tant, la teva col·laboració serà
indispensable perquè una persona pugui tenir un futur.
Aporta el teu granet de sorra a La Marató i veuràs com l’a-

graïment de totes les persones a qui ajudes és incalculable.
Lluitem per una societat unida contra el càncer!

Abril Macias i Laura Subirà, 2n de Batxillerat

14

ESO i Batxillerat

La investigació dona vida

E

n una jornada especialmente dedicada al Batxibac, los
estudiantes de La Salle Bonanova fueron recibidos en
las aulas de la UB con el fin de tener un primer contacto

con el mundo universitario, resolver inquietudes y contribuir de
forma eficaz a la futura orientación académica de todos ellos.  El
prestigio de esta universidad la convierte en la institución perfecta
para asistir a unas jornadas pensadas de forma exclusiva para el
alumnado que ha elegido esta modalidad de Bachillerato. 

La Universidad de Barcelona fue fundada en 1450, y el edi-
ficio antiguo, que se encuentra en la plaza Universidad, con-
serva aún su estructura original. Una de las salas emblemáticas
es el paraninfo y, precisamente en ella, pudimos asistir a las po-
nencias de esta tercera edición de las Jornadas dedicadas al Bat-
xibac (modalidad en la que se obtiene la doble titulación de
Batxillerat y de Baccalauréat (Francia).  

Esta jornada convocada y anunciada por la organización «La
Francophonie: à la rencontre des  cultures du monde» , inició

la sesión tratando la importancia de la cultura francófona en el
mundo y el alcance académico y profesional del dominio del
francés a nivel internacional.

Fue presentado asimismo El Grau de filología francesa
compartido entre la UB y la UAB y también la oferta de pos-
tgrados y las diversas salidas profesionales que se derivan de
estos estudios.

Por otra parte, la directora del Servicio de atención al estu-
diante habló ampliamente sobre la UB, sus características y pe-
culiaridades y, por supuesto, sobre todas las facultades que se
ubican en Cataluña, la multiplicidad formativa, la excelencia do-
cente y las condiciones de acceso a la universidad..

Tras de una breve pausa, nuestros alumnos asistieron a dos
complejas ponencias acerca de las dos obras literarias del pro-
grama de Batxibac 

1 La francofonía al encuentro de las culturas del mundo.

Jornadas universitarias 
en el Batxibac

E

a 21a Setmana de la Ciència s’ha dut a terme a Cata-
lunya del 9 al 18 de novembre amb motiu de l’Any
Europeu del Patrimoni Cultural que promou la Unió

Europea i la figura del prestigiós físic nord-americà Richard Feyn-
man, del qual se celebra el centenari del seu naixement. 

Basada en el patrimoni cultural, durant la Setmana de la
Ciència es realitzen un munt d’activitats de divulgació científica
arreu del territori: jornades de portes obertes, exposicions, xer-
rades, jocs, tallers científics… La Salle Bonanova participa en
aquest gran esdeveniment des de fa 5 anys. Des del departa-
ment de ciències organitzem activitats per a tots els alumnes de
l’ESO i Batxillerat. 

Un any més englobem el cicle de conferències, exposicions
i tallers experimentals sota el lema ‘La Recerca a l’aula’. El nostre
objectiu és apropar el rol dels científics i la recerca de les uni-
versitats a les nostres aules. 

Hem portat investigadors de les universitats i centres de re-
cerca per motivar l’interès científic dels nois i noies. Hem comp-
tat amb investigadors referents en àrees com Neurociència,
Nano tecnologia, Biotecnologia, Robòtica, tractament i preven-
ció del càncer... A més, els mateixos alumnes de 4t d’ESO i Bat-
xillerat s’han implicat en la divulgació de la ciència preparant
concursos i tallers per als alumnes de 1r i 2n d’ESO. Estem molt
satisfets de la feina feta per aquests alumnes que han dedicat

molt de temps i paciència a treballar per altres. És una mostra
més del gran compromís dels nostres alumnes envers el seu en-
torn immediat.

Agraïm a tots els alumnes, professors i investigadors que,
amb la seva participació i empenta,  han ajudat a motivar a la
nostra comunitat educativa cap a la divulgació científica.

Equip de professors del departament de ciències

Experiments i experiències
a la Setmana de la Ciència 

L

Bon Nadal
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Finestra Oberta

17

#300LaSalle

El gran dia de 
Sant Joan Baptista de La Salle

a Salle Bonanova va homenatjar el passat 21 de novem-
bre el Tricentenari de la mort del seu fundador, Sant
Joan Baptista de La Salle, amb diferents actes en els

quals van participar alumnes, professors i personal de l’escola. La
jornada va servir per a reivindicar el seu valuós llegat, avui present
en la transmissió de valors, estil d’educació i lliurament solidari, i
per a anunciar que en els pròxims mesos s’organitzaran activitats
per tot el món que recordin la seva memòria.

La lectura d’un manifest per a commemorar l’efemèride,
destacant la figura del fundador, va donar el tret de sortida a
un dia festiu replet d’originals activitats, totes carregades de

simbolisme per a aquesta ocasió tan especia com la cançó One
Heart, One Commitment, One Life, composta per a l’ocasió en
diferents idiomes, les cartolines blaves amb la silueta del col·legi
alçades al cel i els passadissos decorats de banderes grogues i
blaves del color de l’estel que representa a l’escola.

Els alumnes mostrant l’etiqueta #300 van immortalitzar amb
un clic fotogràfic aquest original homenatge que encara no té
colofó: La Salle Bonanova s’unirà  a una acció conjunta realit-
zada per totes les obres educatives de la xarxa, realitzant dife-
rents activitats per a homenatjar els 300 anys de la mort de Sant
Joan Baptista de La Salle.

Finestra Oberta

El Mercat de Nadal de Pedralbes
uina il·lusió ens ha fet veure a pares, mares i alumnes
visitant-nos al Mercat de Nadal de Pedralbes, el qual
va tenir lloc el diumenge 2 de desembre a la Plaça del

Monestir de Pedralbes. Mares i àvies d’alumnes de l’escola vo-
luntàries de Finestra Oberta van preparar, amb molta cura, les
manualitats nadalenques perquè tothom pogués decorar casa
seva per a l’ocasió.
Tot el recaptat amb les vostres compres ja ha estat destinat a
les diferents entitats a les que ajuda Finestra Oberta. Mil gràcies
per la vostra col·laboració i us desitgem un molt Bon Nadal!

Finestra Oberta

Q

El col·legi commemora el Tricentenari de la mort del fundador amb diversos actes

L

Hemos pensado
que no hay mejor
forma de convivir
que creando algo
juntos: ¡una obra

de teatro para hijos y padres!
Por este motivo, haremos unos talleres de teatro

cuya culminación será una obra de teatro que repre-
sentaremos durante las Convivencias de este curso. Enguany celebrem el Tricentenari de la mort del fundador, Sant

Joan Baptista de La Salle. Una data que volem recordar amb ale-
gria i que serà el centre de diferents actes i activitats, que es re-
alitzaran al llarg dels propers mesos a tot el món en els col·legis
La Salle ( avui, més de 1000). 

És una oportunitat perquè rendim homenatge a la seva per-
sona i per a recordar el valuós regal que ens deixà en forma
d’una comunitat fraterna, un estil d’educació, valors amb què

assaborim la vida i l’entrega solidària als qui més ho necessiten. 
Per aquest motiu, aquest 21 de novembre, el nostre col·legi

La Salle Bonanova s’unirà a una acció conjunta realitzada per
totes les obres educatives de la xarxa, realitzant diferents acti-
vitats per etapes recordant la seva figura.

I és que avui: tots nosaltres som La Salle! 

Equip de Pastoral

Manifest acte inici Tricentenari 

Novedad 

Convivencias 2019

A quién va dirigido:
- Niñas y niños de todas las edades.
- Padres y madres.

No es necesario que vengan los hijos/as con los
padres y madres, y viceversa.

Los ensayos son los miércoles de febrero,
marzo y abril de 19.30 a 21.00 horas.
Os podéis inscribir enviado un correo a:
apalleja@gmail.com o 
alfredo@cambyo.es

Actúa en 
las próximas 
Convivencias

a Salle
Bonanova

Bon NadalBon Nadal
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om cada any, l’inici de curs és el millor moment per
valorar la dinàmica del Club a través del número
d’esportistes. L’entitat segueix creixent amb un total

de 852 esportistes que es reparteixen de la següent manera:

La temporada s’inicia amb 
la presentació oficial dels equips

El Club en xifres

Esports

a Salle Bonanova no guarda secretos. Ni en estudios ni en deportes. Y ni
mucho menos en competiciones tan singulares y minoritarias como el Tenis
Playa, en la que el alumno de 3º de la ESO Víctor Durán es desde abril de

este año el flamante campeón de España Sub’14. El título lo consiguió haciendo pa-
reja con el sabadellense Jordi Vega, tras una emocionante final (7-6 y 6-4) disputada
en la playa de Vera (Almería).

El éxito obtenido por Víctor en este campeonato supuso su  pasaporte a la Se-
lección Española para el Mundial celebrado el pasado verano en Moscú, formando
equipo en su categoría junto a los barceloneses Jordi Vega, Anna Costa y María Se-
rracanta. Al final, España acabó en el 7º puesto tras derrotar a Alemania (3-0).

Víctor, que empezó a competir en el Tenis Playa con siete años, tiene un palmarés
envidiable a su edad en este deporte: un campeonato de España (2018), dos Cam-
peonatos del Mundo (2016 y 2017), Medalla bronce en el Campeonato Europa
(2013) y cinco Campeonatos de Cataluña (2012, 2013, 2015, 2016 y 2017).

No solo juega al tenis. Víctor le da igual de bien a la raqueta como le pega al
balón, concretamente en el Cadete A de La Salle Bonanova, donde es uno de los
futbolistas más importantes de la plantilla. Y es que la pasión por los deportes no
tiene límites para este joven alumno de La Salle.

L

C

Bon Nadal

Este alumno de La Salle es campeón de España Sub’14 de Tenis Playa 

Un 10 para Víctor Durán

quest any, com a novetat, cada secció ha inaugurat la
temporada esportiva amb la presentació oficial de la
plantilla dels jugadors/es de cada categoria. 

La secció de voleibol es va presentar el dia 16 de setembre
al Poliesportiu amb l’assistència de totes les seves jugadores.
Una jornada marcada per un ambient lúdic que va continuar
amb un triangular entre La Salle Girona, el DSV Sant Cugat i el
nostre equip Sènior. 

La presentació de futbol també va ser molt lluïda. Un total
de 13 equips, de Prebenjamí a Cadet, van mostrar-se davant
d’un públic entusiasta, que seguidament es va quedar animant
els dos equips Prebenjamins del Club, els quals s’estrenaven en
partits amistosos de futbol 7. El Prebenjamí A va obtenir una
victòria de 7-4 contra el Col·legi Àgora de Sant Cugat; i el Pre-
benjamí B va guanyar a La Farga 5 a 4.

La secció d’handbol va presentar a tota la seva plantilla el
dia 10 de novembre. En acabar, el Sènior A va jugar contra el

Sant Quirze, i el Sènior B va enfrontar-se amb l’HC Manyanet,
amb una victòria favorable 33 a 27.

La plantilla de bàsquet, l’última que queda, es presentarà el
proper dia 20 de gener.

El paper del delegat d’equip al Club
El delegat d’equip és la persona que fa d’enllaç entre els

pares de l’equip, els jugadors, l’entrenador, el coordinador de
la secció i el Club. A més a més, té una funció  externa com a
representant del Club en els diferents camps dels equips rivals.

Aquest any, per primera vegada, el Club s’ha assegut amb tots
els delegats de les diferents seccions per conèixer-los millor i des-
tacar el paper que jugaran dins el Club al llarg de la temporada.  

A banda de les responsabilitats més tècniques, també es vol
que juguin un paper important en termes comunicatius. És per això
que els hem invitat a compartir-nos el dia a dia de l’equip a través
de cròniques dels partits de cada cap de setmana. 

A
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Quan et vas iniciar en el món de la música?
Vaig començar a tocar el piano quan tenia 5 anys, i a fer classes a
partir dels 8 a l’Escola de Música de La Salle. El fet de tenir a casa dos
pares artistes va fer que m’interessés per la música des de molt petita. 

Què et va atraure de la música per seguir estudiant aquesta carrera?
Moltes coses, especialment el món de la composició i la creació
musical.

Com a ex alumne de La Salle, què et va aportar la música que
s’ensenya a l’escola?
Coneixement i motivació per seguir endavant, i posteriorment es-
tudiar al Conservatori del Liceu. Una de les coses que també em
va marcar van ser els ànims que em van donar molts professors
per cantar i tocar en públic. Va ser una gran oportunitat i una
sort poder actuar tantes vegades en un teatre com el de l’escola.

En quins aspectes de la teva vida t’ha ajudat la música?
M’ha permès viure i compartir experiències úniques, i considero
que m’ha ajudat, sobretot, emocionalment. He trobat en ella el
que més estimo i desitjo, i m’ha donat la certesa que no estaré
mai sola. Sempre quedarà la música.

Com a mestre de l’Escola de Música del col·legi, què intentes
transmetre als teus alumnes?
Intento transmetre el que jo sento escoltant, cantant, tocant o
composant, la màxima motivació perquè segueixin endavant.
No existeixen límits en la música, i sigui quin sigui l’estil que els
agradi, que s’endinsin en ell i trobin el que els hi agrada. 

Què és el més important de la música?
El misteriós poder per a transmetre sentiments i emocions, un
poder inexplicable que considero el més espectacular.

En quants festivals de l’escola has participat?
Vàries vegades als  de Proide, Convivències i Nadal. Tots eren
molt especials i cada un tenia les seves diferències, però Proide
sempre va ser el meu preferit. Anava dedicat a tots els nens
sense dret a l’educació que viuen en països subdesenvolupats,
i el fet que tothom col·laborés voluntàriament el feia més emo-
tiu i especial.

Vas compondre una cançó pel 125è aniversari de La Salle Bona-
nova. Què és el primer que vas pensar quan t’ho van proposar?
Em van sorgir les primeres preguntes que habitualment penso
a l’hora de compondre una cançó: de què parlaria, en quina
llengua l’escriuria, com la gravaria... En pocs dies, però, ho
vaig tenir clar i llest. Em feia molta il·lusió i li vaig dedicar bas-
tant temps.

En què et vas inspirar per fer la cançó dels 125 anys?
A l’hora d’escriure les meves cançons penso molt en fets pas-
sats, futurs o sentiments del moment. Amb aquesta cançó vaig
pensar en tota la meva trajectòria a l’escola i les mil coses posi-
tives que m’havia donat.

Sempre t’ha agradat ser compositora?
Sí, des de ben petita. Ara mateix segueix sent la meva prioritat
i la major passió.

A més a més, cantes en un grup de jazz i col·labores amb Fines-
tra Oberta. Quines altres facetes artístiques destacaries?
Formo part de diferents projectes musicals. Entre ells està el meu
propi grup, Mar Vilaseca Quintet, amb qui interpreto la meva
música, i també un dels projectes del meu pare, Jaume Vilaseca,
el Jazznesis. Respecte a altres aficions artístiques, m’encanta la
pintura, el teatre i especialment el cinema.

Entrevista a Mar Vilaseca

“La música m’ha
donat la certesa
que no estaré 
mai sola”
Mar Vilaseca va deixar l’escola el 2014 en acabar
quart d’ESO per dedicar-se a la seva passió, el cant
i la interpretació. Mentre estudia la carrera a
l’ESMUC, Vilaseca, de 20 anys d’edat, és una de les
mestres de l’Escola de Música de La Salle.
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