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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.
És per a mi una gran satisfacció poder agrair les vostres apor-

tacions a l’ajuda al Tercer Món, que promou els projectes de PRO-
IDE i que s’ha vist afavorida amb les contribucions obtingudes en
la venda de samarretes, en el concert, en la rifa i en els esmorzars
solidaris. Tanmateix ha estat molt importat la vostra col·laboració
en el “Sopar de la fam” de Finestra Oberta i amb la campanya
per aconseguir fons per a la investigació contra el càncer infantil,
amb una xocolatada amb els més petits de la casa. Expresso el
meu agraïment a tots els qui creuen que la utopia de la solidaritat
pot esdevenir una realitat. Per nosaltres és molt important la for-
mació en valors, aquesta capacitat de tenir unes conviccions que
siguin sòlides i que articulin una manera de fer i de ser. 

Durant aquest segon trimestre s’han celebrat les Jornades
de Portes Obertes. Les famílies interessades en el centre han tin-
gut l’oportunitat de conèixer el nostre projecte educatiu, que
constantment es va renovant per donar respostes a situacions
noves, i alhora visitar les noves instal·lacions i espais creatius.
Els membres de l’equip directiu estem rebent visites per donar
una informació més personalitzada i ajustar les necessitats de
cada futur alumne. És d’agrair la confiança que manifesten tan-
tes persones en l’acció educativa del Col·legi on els alumnes són
el centre de tot el procés educatiu.   

Aquest fet encoratja tots els docents, personal d’adminis-
tració i serveis i equip directiu a un canvi de metodologia i la
implantació de nous projectes per donar resposta a les necessi-
tats educatives dels nostres alumnes. En referència a les inno-
vacions més recents realitzades en el nostre Col·legi, tinc el goig
d’esmentar les següents:

La creació del laboratori al parvulari, el Lab 3-6 El Món Cien-•
tífic, on descobrim que els nens són grans científics i ens pro-

posem estimular la curiositat innata i incentivar la seva inter-
venció raonada sobre la realitat que els envolta. Aquest espai
és un laboratori de ciències i matemàtiques dissenyat per en-
senyar a través de l’experimentació als nens de 3 a 6 anys.
Les investigacions en neurociència sobre les bases neurobio-
lògiques de l’aprenentatge confirmen que el nostre cervell
està realitzant continuament prediccions, reconeixent patrons
i integrant la informació novedosa en els coneixements pre-
vis. Hi ha un procés constructivista en l’aprenentatge fins i
tot en les matemàtiques i les ciències.

La nova aula STEAM a l’ESO, ens ajudarà a millorar la per-•
cepció social i l’actitud personal dels alumnes cap a l’apre-
nentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques. Ens
permetrà incrementar l’aplicació de metodologies d’aprenen-
tatges transversals que fomenten el sentit crític i la creativitat.
És evident que apostem per un ensenyament competencial,
vivencial, experimental i més proper a la realitat de l’alumne,
promovent l’estima pels aprentatges i creant una nova mi-
rada que els ajudi a créixer com a persones. 

Com veieu l’escola es va transformant i adaptant a les ne-
cessitats del segle XXI amb aprenentatges significatius, amb
sentit i valor que aportin l’èxit i la felicitat dels alumnes. 

Aprofito per convidar-vos a la 41a Pujada a peu a Montserrat
des de Barcelona, Manresa o Collbató el dissabte 5 de maig, tot
just una setmana abans de les Convivències. Una excel·lent expe-
riència per conviure i cuidar-nos físicament fent una caminada!

Per acabar, us transmeto ben de cor el meu desig de pau,
amor, salut i felicitat a totes les persones que formeu part d’a-
questa gran comunitat educativa La Salle Bonanova.

Bona Pasqua i bona entrada de primavera ! 

Gmà. Joan Carles Jara i Reig, director

B

Tu formes part 

de les convis, 

t’esperem!

Com puc ajudar?Buscant patrocinadors, aportant regals, 
fent-te voluntari o gaudint de la festa!

Per col·laborar envia un correu-e a 

convivencieslasalle@gmail.com

a Salle
Bonanova

XLVI Convivències
11, 12 i 13 de Maig 2018

Noves estratègies 
per a nous temps!
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les aules d’infantil, aquest segon trimestre hem estat
investigant, descobrint, plantejant dubtes i resolent
hipòtesis, però sobretot, i el més important, hem

gaudit aprenent sobre un tema escollit pels més petits. Els
nens i nenes de la classe de les plantes (P4D) van portar un
munt de preguntes molt interessants, com ara ‘per què la
lluna canvia de forma?’, ‘d’on surt la fusta?’, ‘què porta el
pa?’... Després d’exposar tots els seus dubtes vam realitzar
votacions per veure quin era el tema que més ens agradava i

l’elegit va ser: per què serveixen els senyals de trànsit?  
A partir d’aquesta pregunta vam descobrir la importància

que tenen els senyals per  aconseguir que els cotxes tinguin una
conducció segura, i que aquests han de ser respectats tant per
conductors com per vianants. Vam observar que, segons la
forma i el color de cada senyal el seu significat canvia. Els nens
i nenes, amb l’ajuda de les famílies, es van animar a portar molts
materials per ajudar-nos a saber quins senyals de trànsit existei-
xen, uns amb imatges, altres amb senyals de joguines, contes,
etiquetes i, fins i tot, amb senyals reals. D’aquesta manera vam
aprendre a interpretar una mica millor el significat dels dibuixos
que trobem als senyals. A vegades ho encertàvem i a vegades
no ho enteníem, però entre tots ho descobríem.

Un cop treballats els senyals ens vam adonar que era molt
important respectar-los i que resultava molt perillós si no ho
fèiem. D’aquí ens va sorgir una nova pregunta: com podem ser
bons conductors i qui ens ensenya a ser-ho? Així doncs, ens
vàrem centrar en el treball de la seguretat vial i de com ha de
ser el nostre comportament com a vianants i com a passatgers. 

Per finalitzar, la millor manera de posar en pràctica tots els
nostres coneixements va ser jugant. Per això, entre tots vam
elaborar senyals, un pas de vianants, car-
nets de bon conductor, etc., i vam fer un
circuit molt divertit. 

Us deixem una mostra de l’activitat de
final de projecte. Esperem que us agradi tant
com a nosaltres!
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Educació Infantil
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Notícies

Finestra Oberta: 9è Sopar solidari 
Vist l’èxit de participació en les darre-
res edicions del Sopar Solidari de Fines-
tra Oberta, aquest ha estat el primer any
que s’ha fet al menjador de l’escola. A
partir de les sis de la tarda va començar

a haver-hi moviment d’alumnes i mares
per parar les taules, preparar les safates
amb el pa amb tomàquet, presentar els
plats casolans en el gran bufet, etc. Grà-
cies a aquests voluntaris, cal destacar la
presència d’alguns alumnes de l’IB, tot
va estar a punt perquè a les 20 hores
s’iniciés el Sopar. Dos representants de
l’AIERaval-Estel d’Assís van presentar el
projecte “MODUM. Mentoria per a
l’èxit educatiu” per al qual van anar des-
tinats els 2.276 euros recaptats en
aquella vetllada. 
Els 267 comensals que hi van assistir van

poder gaudir d’una trobada de germanor
entre alumnes, exalumnes, pares, mares,
professors, germans de La Salle i amics
de Finestra Oberta. A més, l’Ana Fernán-
dez, l’ànima de Finestra Oberta, va bufar
les espelmes d’un pastís per celebrar els
35 anys de la nostra entitat. 
Finestra Oberta segueix amb les seves ac-
tivitats i agraeix profundament la feina
que duen a terme totes les persones que
fan possible que segueixi bategant a dins
i fora de la nostra escola.

Finestra Oberta

Fa gairebé dos anys, des de l’AMPA vam
inaugurar el mitjà de comunicació preferit
per vosaltres: el nostre blog. Volíem poten-
ciar totes aquelles activitats que des de les
diferents Comissions es realitzen i assegu-
rar-nos que totes les mares i els pares po-
guéssiu participar-hi. 
Ja som gairebé més de 275 pares i mares
els que seguim totes les notícies que hi pu-
bliquem. En aquest cas, qualsevol novetat
ens arriba còmodament al correu electrò-
nic, però ens agradaria ser-ne molts més! 
Us recordem que podeu accedir al blog a: 
http://ampalasallebonanova.word-

press.com
Si us voleu apuntar, heu de
seguir els següents passos: 
1. Accedir directament al
blog a l’adreça indicada, des de l’ordinador
o des del vostre mòbil o tauleta.
2. Al peu del blog trobareu l’opció de
deixar el vostre correu per tal que us
avisem quan es publica una notícia.
3. Rebreu un correu amb un enllaç per con-
firmar la vostra adreça de correu electrònic. 
I amb això ja començareu a rebre infor-
mació de totes les activitats organitzades
per les diferents comissions de l’AMPA,

a més d’altres novetats que estem pre-
parant i que ben aviat us anirem expli-
cant. Recordeu que, així, la comunicació
és immediata, ja sigui per apuntar-vos a
alguna sortida, per mantenir-vos infor-
mats de les diferents activitats que es fan
durant les Convivències o per recordar-
vos alguna conferència ben interessant.

No ho dubteu, apunteu-vos al blog! 

Música: Concert de Cors Solidaris

AMPA: El blog de La Salle, 
una eina de comunicació 
eficaç i directa

Les escoles de La Salle Cata-
lunya van cantar en el concert ‘Cors
Solidaris, per un món d’oportunitats’, el
divendres dia 2 de febrer en una gran
nit màgica i plena d’il·lusió a La Salle
Bonanova, i a favor de la Fundació
PROIDE i la Fundació Comtal. Una ex-

plosió de notes, colors, emocions, ta-
lent i solidaritat! 

De la nostra escola va participar la
coral de nivell 4, 5 i 6 de l’Escola de
Música i un combo d’alumnes de 3r
d’ESO. La coral va interpretar una cançó
adient a la temàtica, i el grup de combo

i la coral van actuar junts com a cloenda
de la primera part, fent vibrar tot el tea-
tre amb la cançó “Hey Jude”.

Només podem dir gràcies a tots els
que, any rere any, us impliqueu per
donar una oportunitat de futur als qui
més ho necessiten.

Un projecte d’investigació 
sobre els senyals de trànsit  

A
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ls educadors de l’escola anem integrant, dins la nostra
acció educativa, el que la neuroeducació ens va apor-
tant: “només es pot aprendre allò que genera emo-

ció”, deia Francisco Mora. Des de les aules hem d’emocionar
els nostres alumnes en cada un dels reptes que els proposem.
“Les emocions desperten la curiositat i l’atenció indispensables
per facilitar els processos de memòria i aprenentatge”, explicava
Jesús Guillen.

Un dels molts exemples per mostrar com ho posem en
pràctica és la interdisciplinarietat, el treball cooperatiu i les
noves tecnologies, que fan dels alumnes els protagonistes de
l’acte educatiu, els quals es mostren contents i motivats per
aprendre.

El ‘Guardià dels somriures’ és un conte de primer de Primà-
ria que serveix per contextualitzar i fer de fil conductor de tota
l’activitat. La temàtica és la següent: a la sabana s’ha convocat
un concurs de somriures entre tots els animals. Qui tindrà el
somriure més bonic? La hiena, el lleó o el cocodril?

Els alumnes van començar per la comprensió, primer fent
hipòtesis, observant la tapa per saber de què pot tractar el
conte. Així vam engegar una primera expressió oral. Tot seguit,
es van endinsar en la lectura. La figura del mestre o pare com a
model lector és cabdal en aquesta edat. Escoltar (atenció) men-
tre la tutora llegeix el conte fa aquesta funció modeladora i obre
la porta a la repetició individual de la lectura seguint el model
que se li ha ofert.

La lectura de la mestra va donar pas a una nova activitat
d’expressió oral, amb tot el grup, per treballar la comprensió
global del conte. Es tracta d’una faula que parla de tenir cura
de les dents. Es van comprovar les hipòtesis fetes al principi i

El “Guardià 
dels somriures”. 
més enllà 
d’un conte.

E
tot va portar que els nens i nenes expliquessin les seves vivències
(contextualització), hàbits (significació) i coneixements d’higiene
i dentistes (inferències amb altres coneixements). Així vam obrir
la porta d’investigació de la tasca del dentista (Medi Natural) i
dels hàbits saludables (Activitat Pla d’Acció Tutorial, Medi Na-
tural i programa SI).

En aquest punt els alumnes estaven submergits de ple en el
conte, l’entenien i veien el paral·lelisme a la seva vida. Va arribar
el moment de proposar nous reptes i generar més intriga. Tots
ells havien de descobrir el misteri que amagaven els codis QR
penjats a l’aula. L’Ipad va ser l’eina i es va treballar la compe-
tència digital dins d’un context de forma significativa, ja que la
tasca demanada tenia un sentit per a ells. L’escaneig dels codis
els va dur a un fragment del conte (lectura). Calia esbrinar qui-
nes paraules amb C hi apareixien (ortografia) i quins animals hi
havia en els fragments amagats. Les pistes els van ajudar a com-
pletar la seva tasca. 

En un altre moment van descriure oralment els animals per
començar a preparar un joc. Primer ho van fer de forma coope-
rativa en grups petits, i més tard tots junts per poder arribar al
treball individual. Cada nen i nena va triar un dels animals des-
crits per escriure frases descriptives (expressió escrita). Aquesta
escriptura va ser molt significativa perquè escrivien amb una fi-
nalitat. Una vegada fetes les descripcions va ser el moment de
jugar: un llegia la descripció i la resta esbrinava l’animal descrit.
Aquest joc no competitiu (ludificació) va ser una fantàstica
cloenda a tota l’activitat. 

A l’escola considerem cabdal el treball de la competència
digital per preparar els nostres alumnes per al món que es tro-
baran. Per aquest motiu, en l’activitat que us hem descrit abans
es va tenir molta cura de treballar totes les dimensions de l’àm-
bit digital:

- De la dimensió instruments i aplicació és va treballar la
competència ‘seleccionar, utilitzar i programar disposi-
tius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tas-
ques a realitzar’. Calia identificar el codi QR, el programa
adient i utilitzar-lo correctament per fer l’escaneig.

- De la dimensió tractament de la informació i organització
dels entorns de treball i d’aprenentatge es va treballar la
competència: ‘Construir nou coneixement personal mit-
jançant estratègies de tractament de la informació amb el
suport d’aplicacions digitals’. Havien d’extreure informació

d’un document digital per poder completar una tasca.

- De la dimensió comunicació interpersonal i col·labora-
ció es va treballar la competència ‘Realitzar activitats
en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball
col·laboratiu’. Compartir, comentar i consensuar co-
operativament per anar avançant va ser imprescindible.

- De la dimensió hàbits, civisme i identitat digital es va tre-
ballar la competència ‘Desenvolupar hàbits d’ús saluda-
ble de la tecnologia’. Abans i durant l’activitat es van
recordar i seguir totes les normes d’ús de l’Ipad a l’aula.

Amb el ‘Guardià dels somriures’, més enllà d’un conte que ha
estat una magnífica activitat, els alumnes han estat engrescats,
emocionats i molt actius en tot el procés d’aprenentatge.
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Laboratori 3-6 La Salle Bonanova:
els nens són grans científics
Aquest espai és un laboratori de ciències i matemàtiques disse-
nyat per ensenyar a través de l’experimentació als nens de 3 a
6 anys. Disposa de tots els materials necessaris per aconseguir
una experiència didàctica òptima de les àrees científiques, amb
espais més lúdics i més significatius amb mobiliari i materials
distribuits en diferents microespais que anem creant i omplint
de mica en mica.

Els nens petits, de manera natural, pensen com els científics
i utilitzen a la perfecció el mètode científic: fan prediccions,
duen a terme petits experiments i treuen conclusions, amb les
quals revisen les seves hipòtesis i tornen a començar amb la se-
güent experiència.

Des d’un punt de vista de la neurociència, s’ha descobert
que els nens són capaços d’aplicar correctament i amb facilitat
les bases del mètode científic, per així aprendre tot el que sigui
possible del seu entorn i també a relacionar-s’hi.

En aquest sentit, la curiositat juga un paper clau, perquè
la sorpresa és l’incentiu que activa els processos mentals que
permeten aprendre. Així doncs, incentivar i sorprendre als
nens d’educació infantil mitjançant experiments fa que vul-
guin buscar l’explicació d’allò que acaben d’experimentar i,
finalment, adquireixin aquella idea i l’assimilin com un nou
coneixement.

Els nens utilitzen un procediment que recorda a l’aprenen-
tatge basat en l’assaig i l’error. És per aquest motiu que cal in-
centivar una línia pedagògica d’actitud investigadora, que
alimenti la curiositat de l’alumne, perquè jugant, inventant i
trencant esquemes, els nens i nenes aconsegueixen sempre anar
més enllà, promovent l’ús de funcions executives: planificar, an-
ticipar, regular i flexibilitzar.

Com destaca David Bueno, professor i investigador en genè-
tica de la Universitat de Barcelona, una de les principals causes del
desinterès per l’aprenentatge és l’avorriment. Aquest avorriment

ve marcat per la manca d’emocions que es transmeten en el pro-
cés pedagògic. És per aquest motiu que l’autor considera que s’ha
d’incentivar el gust i l’interès per aprendre coses noves.

A La Salle Bonanova volem que els nostres alumnes
aprenguin i gaudeixin experimentant. Volem que experimen-
tin, que toquin, que facin del procés de prova-error una eina
indispensable perquè adquireixin tots els coneixements pos-
sibles. És indispensable estimar la lectura, les ciències i les
llengües per aconseguir una formació excel·lent ja des de ben
petits. Per aquest motiu, a La Salle Bonanova considerem que
és essencial combinar unes instal·lacions modernes i adequa-
des a l’ensenyament experiencial com el lab 3-6 Món Cien-
tífic amb una actitud que engresqui, motivi i ensenyi a
estimar el coneixement des de ben petits. Així doncs, posem
a disposició dels nostres alumnes un amplíssim ventall de re-
cursos perquè siguin feliços aprenent i gaudint de cada minut
al seu pas per l’escola amb l’acompanyament de les mestres
que presenten nous reptes per tal de promoure l’aprenen-
tatge real dels infants.

Aprendre comença per una curiositat, per un voler saber,
mirar més enllà, per alguna cosa que capta l’atenció de l’a-
lumne. La forma directa de captar-la és a través de la novetat,
el que fa que la curiositat activi els circuits emocionals del cervell
que ens permet estar atents, de manera que es facilita l’apre-
nentatge. La curiositat provoca emoció, i l’emoció és la via d’ac-
cés al coneixement. L’emoció lligada a la satisfacció i al plaer es
transforma en aprenentatge.

El Lab 3-6 Món Científic vol ser un espai de ciència en el
qual els nens i nenes trobin propostes per experimentar, expli-
citar idees i evolucionar. Així doncs, volem que els nostres alum-
nes estimulin la seva percepció visual, la seva capacitat
d’observar i comparar i la seva capacitat d’experimentació i rao-
nament amb tots els materials, objectes i estris dels que dispo-
saran només haver-hi entrat. 

Volem oferir una oportunitat d’aprenentatge i d’experimen-
tació, i despertar l’interès i la motivació pel món científic. 

11

I tu, esprinteges ?
Els departaments de Llengües i Matemàtiques han treballat per
celebrar conjuntament l’activitat dels Problemes i Contes a l’esprint,
els quals van néixer l’any 2000, any mundial de les matemà-
tiques, com una activitat complementària al Cangur de la SCM
per a alumnes de segon cicle d’ESO i batxillerat. La Societat Cata-
lana de Matemàtiques fixa el dia 21 de febrer per a la realització
d’aquests problemes en la categoria de primer i segon d’ESO. 

Es tracta d’una activitat en línia adreçada a equips orga-
nitzats per cada centre. S’han de disposar els alumnes en
grups per tal de participar en una activitat col·laborativa de re-
solució de problemes. La denominació ‘a l’esprint’ prové del
fet que el centre guanyador és el primer que envia totes les
solucions correctes a les 10 qüestions de matemàtiques que
es plantegen. La Salle Bonanova hi participa des de fa 12 anys,
però aquest és el primer any que l’edició arriba a primer i
segon d’ESO. El Departament de Llengües ha volgut començar
aquesta activitat amb els més petits de l’ESO per anar incor-
porant la metodologia d’escriptura creativa guiada a les aules.
Totes dues activitats es realitzen alhora en molts centres del
territori català. Enguany tindrà lloc la tercera fase final inte-
rescolar dels Contes a l’esprint. 

Com el nom del projecte indica, tots els alumnes d’ESO han
d’escriure un conte i ho han de fer a contra rellotge, però no
ho fan sols, sinó que des de tutoria els distribueixen en equips.
És una de les característiques del concurs, l’escriptura col·lectiva.
L’altra, és que es concep com un gran joc literari en el qual els
alumnes prenen decisions que afectaran el seu conte. Durant
tota l’activitat hauran d’arribar a consensos, com per exemple
triar quin dels dos inicis els durà a enfilar la seva trama. Els con-
tes poden estar escrits en català, castellà o anglès. Tot plegat
els incentiva a planificar-se i així s’aconsegueix atendre les pri-
meres fases de l’escriptura: la generació d’idees i la planificació. 

A més d’escriure un conte tenen un altre objectiu: ser ca-
paços d’idear i construir un objecte relacionat amb el text, i tot
això en només dues hores. A més, aquest any han hagut d’ela-

borar la portada del seu conte. Els alumnes han de prendre de-
cisions i posar-se d’acord per tal d’aconseguir acabar els reptes.
Participar en equips els ajuda molt perquè en un temps mínim
han d’aprendre a gestionar-se. 

L’escriptura i la resolució de problemes es converteix en una
tasca de tot un grup disposat a dir la seva, la implicació hi està
garantida i el geni creatiu tard o d’hora s’acaba activant. Els
contes i els problemes estan dissenyats de manera que els alum-
nes portin a terme les seves tasques sense tenir tota la informa-
ció possible. Per exemple, en l’activitat matemàtica les dades
d’alguns problemes provenen del resultat d’uns altres. I en els
Contes, no totes les instruccions es donen des de l’inici. És així
com els nostres alumnes emprenen un camí cap a l’aprenen-
tatge competencial entusiasmats.

El Taller de Robòtica
L’experimentació, el muntatge i la programació són, avui en dia,
una part important en el desenvolupament formatiu dels alum-
nes. Des del Taller de Robòtica es promouen aquestes tres fa-
cetes i es fonamenten en forma de treball cooperatiu, cada
vegada d’una forma més multidisciplinària amb activitats con-
textualitzades en la realitat dels alumnes.

El Taller de Robòtica d’ESO pateix canvis i evolucions que no
només afecten l’espai físic, sinó també l’ús de diferents recursos
i materials; sobretot a les activitats que s’hi desenvolupen. En
una societat cada vegada més interconnectada i en constant
evolució, els alumnes de secundària demanen una adaptació
per part de l’escola a aquestes necessitats. I aquest Taller, com
a espai d’aprenentatge en l’ús de les noves tecnologies, pretén
ser aquest centre de referència.

La formació és molt variada i abarca des de saber muntar
robots de LEGO i la seva programació, l’ús d’Scratch com a un
llenguatge de blocs bàsics per assentar les bases de la progra-
mació, fins a la introducció de programació d’aplicacions mòbils
i l’ús d’Arduino.E
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Convivències de confirmació

La Salle Bonanova i 
SK Telecom col·laboren en el 
projecte Happy Blossom School

l passat divendres 16 de febrer, el grup que s’està pre-
parant per fer la Confirmació format per joves de 1r
Batxillerat més els seus catequistes, vam anar a passar

un cap de setmana de Convivències a Llinars del Vallès. Es tracta
d’una experiència de reflexió, comunitat, autoconeixement,
aprofundiment de la fe i, sobretot, de passar-s’ho bé. En els
temps que corren, què millor que invertir una mica del nostre
temps en allò més sagrat: el nostre interior.

De fet no és gaire, menys de 24 hores, però acaba havent-
hi temps per tot: fer esport, riure a través de jocs, aprendre a
través de dinàmiques, conèixer més a l’altre amb activitats en
grup, gaudir de moments de silenci i de reflexió personal...per

recordar que volem fer vius els valors que Jesús ens ofereix:
amor, comunitat i alegria. I torno a repetir, alegria. Però no
aquella alegria que has de mostrar quan algú et fa una foto,
sinó aquella que neix del cor quan estàs a gust amb el que vius
i no la pots dissimular.

Finalment també es van afegir les famílies, amb les que vam
poder compartir un diàleg en petits grups, celebrar l’eucaristia
plegats i gaudir d’un bon dinar abans de tornar cap a casa amb
un convenciment: val la pena educar, treballar i lluitar per l’A-
mor, sempre acabes rebent més del que has invertit.

David García, cordinador de pastoral

s informem que el passat dimecres 28 de febrer es va
inaugurar el projecte Happy Blossom School, fruit de
la col·laboració entre l’empresa SK Telecom, l’empresa

de telecomunicacions líder a Corea del Sud, i La Salle Bonanova
dins del marc del Mobile World Congress.

A l’acte, celebrat al vestíbul del centre, hi va destacar la par-
ticipació del CEO de SK Telecom, Park Jung-Ho, el vicepresident
de GSMA, Steve Russ, del director general de centres concertats
i privats del Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, Miquel Mateo, del secretari de Telecomunicacions, Ciber-
seguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, i del director de La
Salle Bonanova, Joan Carles Jara.

El programa Happy Blossom School té com a objectiu
ajudar els estudiants a pensar en ‘codi’ i promoure el pensa-
ment computacional, adquirint el compromís de preparar les
joves generacions amb noves habilitats i formes de pensar i
treballar. 

La comitiva de l’acte, formada per gairebé un centenar de
representants de la principal empresa de telecomunicacions
sudcoreana, de la Generalitat de Catalunya i de la comunitat

educativa de La Salle, va visitar les instal·lacions de l’escola
en matèria tecnològica i va destacar-ne l’elevada qualitat.
L’aula STEAM va ser la protagonista de la visita, on es va fer una
petita demostració de l’ús de la robòtica en matèria educativa i
pedagògica.

E

Escola de música

Tot un festival de música i dansa
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l bachillerato Internacional (BI) presenta múltiples be-
neficios para la educación de los alumnos que lo cur-
san, destacando los grupos reducidos y el cambio

metodológico llevado a cabo en muchas de sus asignaturas.
En referencia a la metodología, se apuesta por el trabajo

cooperativo en casi todas las materias. Algunos de los trabajos
realizados son el enfoque grupal de la República de Platón en
la asignatura de Philosophy a través de un mural dinámico, los
casos empresariales en Business Management o las presenta-
ciones grupales de Teoría del Conocimiento.

Aún así, también se llevan a cabo otras metodologías. Por
ejemplo, en Business Management vamos a preparar un Trivial
entre todos para ir repasando los contenidos que vayamos ha-
ciendo a lo largo de los dos cursos. Este juego será diseñado y
elaborado por los propios alumnos, con la colaboración del pro-
fesor. Junto a esto, y dentro de la misma materia, también se ha
ido elaborando un glosario electrónico y se van realizando dife-
rentes Kahoots al finalizar algunas de las unidades didácticas.

Por otro lado, en las asignaturas de Matemáticas de nivel
medio y superior los alumnos dedican quince minutos semana-
les a la resolución de retos y comentan noticias con contenido
matemático. En paralelo, los alumnos han de realizar una ex-
ploración matemática individual sobre un tema de su día a día.
Por ejemplo, una alumna del curso actual está trabajando la
aplicación de las matemáticas en cocina.

En el ámbito de lenguas, y en concreto en español nivel su-
perior, los alumnos han estado trabajando la publicidad y el

mensaje, y han elaborado sus propios carteles publicitarios.
Estos carteles han sido expuestos al resto de la clase que, a su
vez, hacían de empresarios y juzgaban la conveniencia de las
campañas publicitarias realizadas. 

Las materias de lenguas dan especial importancia a la ex-
presión oral y escrita, ya que continuamente se hacen tertulias
en Literatura Catalana, se preparan ensayos en español de nivel
superior y, en breve, empezaremos con las grabaciones de audio
en estas materias y en inglés.
Las asignaturas de ciencias se trabajan dando especial importancia
a la parte práctica y de trabajo en el laboratorio. Además, estas
asignaturas trabajan de manera interdisciplinar en el llamado ‘pro-
yecto del grupo 4’, que consiste en el trabajo de un tema vehicular
y que conecta las materias de biología, química y física.
Una de las materias que también está revolucionando el ámbito
metodológico es la de Creatividad, Acción y Servicio (CAS). Los
alumnos están haciendo diferentes actividades de voluntariado
o retos deportivos. Pero lo más importante es todo aquello que
se está realizando a nivel grupal, ya que los alumnos están ela-
borando el guion y el montaje de una pieza de teatro musical.
También realizarán el Camino de Santiago durante el mes de
septiembre, ya que es la actividad grupal de CAS que hemos
pensado realizar.
En conclusión, las diferentes materias del Bachillerato Interna-
cional se trabajan aplicando nuevas metodologías que, en parte,
surgen del hecho de poder trabajar en grupos reducidos y con
una atención más personalizada.

15

as jornadas de puertas abiertas en bachillerato se or-
ganizaron el 27 de enero y el 24 de febrero. En primer
lugar, se recibieron a todas las familias conjuntamente

para presentar los aspectos generales de la etapa y las diferentes
opciones que ofrece el Centro en una charla introductoria. 

A continuación, y ya en el edificio de bachillerato, se reali-
zaron diferentes charlas en función de los intereses específicos
de cada alumno. De este modo, en diferentes aulas y en varios
turnos se presentó, por un lado, el bachillerato LOMCE, en el
que sobre todo se destacó la diversidad de itinerarios que el
Centro ofrece en relación a las materias de modalidad y, por
otro, hubo, igualmente, varias charlas sobre la organización del
Bachillerato Internacional y sobre el Bachibac. En el caso del In-
ternacional se explicó que en La Salle se puede cursar el deno-
minado bachillerato integrado, en el que se prepara tanto para
el IB como para las pruebas de acceso a la universidad. Esto sus-
citó un interés generalizado por la relevancia de esta etapa edu-
cativa respecto al futuro universitario y profesional de los

estudiantes y también por la capacidad de La Salle para ofrecer
este elevado número de itinerarios y opciones.

La principal novedad de esta convocatoria fue que los pro-
pios alumnos explicaron a las familias las características del ba-
chillerato en La Salle Bonanova. Desde su experiencia
transmitieron mejor que nadie lo que significa esta etapa edu-
cativa.  Fue especialmente relevante la forma en que comuni-
caron su percepción de las metodologías utilizadas, de la
formación integral que proponemos, de las facilidades para
combinar las materias según las necesidades de cada uno, de
las tutorías, del acompañamiento por parte del profesorado… 

Aunque los profesores estuvieron presentes en toda la or-
ganización, los alumnos fueron nuestra mejor tarjeta de pre-
sentación. A todos les damos las gracias por haber logrado que
estas jornadas hayan marcado una diferencia tanto por la au-
tenticidad que lograron transmitir como por las buenas sensa-
ciones que comunicaron a todos los que quisieron conocer
nuestro bachillerato.

ls alumnes de segon de batxillerat estan en ple procés
de decisió dels estudis que cursaran el proper curs.
Amb l’objectiu d’ajudar-los en la presa d’una decisió

tan important, el dimecres 7 de febrer van assistir a les jornades
de portes obertes de la Universitat Autònoma de Barcelona. A
més de l’experiència de passar un matí immersos en la vida d’un
campus universitari, van poder assistir a dues xerrades informa-
tives sobre els graus universitaris que més els interessen. 
Aquesta activitat es va complementar els dies 8 i 9 de febrer. Di-
ferents centres universitaris o d’estudis superiors es van desplaçar
al col·legi i van presentar als alumnes la seva oferta educativa. Els
centres participants van ser: Universitat de Barcelona, La Salle-
URL, Institut Químic de Sarrià, Blanquerna, ESADE, Elisava, ESERP
Business School, Turisme Sant Ignasi (URL) i Cicles Formatius de
Grau Superior de La Salle Gràcia. La xerrada de la Universitat
Pompeu Fabra tindrà lloc la primera setmana d’abril.

n este curso, algunos alumnos de 3º de la ESO están
haciendo un intercambio con colegiales daneses, con-
cretamente de la ciudad de Roskilde. En enero les ha

tocado a los alumnos de Dinamarca visitar nuestra escuela y
nuestra ciudad. Esta primera parte del intercambio ha sido in-
creíblemente positiva. Tanto nuestros alumnos han podido
poner en práctica su inglés como los daneses su español. Ade-
más, los chicos y chicas han tenido la oportunidad de realizar
muchas actividades juntos y, de esta manera, han creado un

grupo muy bien avenido y homogéneo. Los daneses han tenido
la oportunidad de visitar nuestro colegio, del cual se han que-
dado maravillados por historia e instalaciones. También han vi-
sitado los lugares más emblemáticos de Barcelona junto a
nuestros alumnos de La Salle. 

El próximo mes de abril los alumnos del colegio visitaran a
sus compañeros en Dinamarca para poder volver a gozar de
este rico intercambio cultural, y, así, también podrán poner en
práctica sus habilidades lingüísticas en inglés.
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ls alumnes d’Història del Món Contemporani, el passat
1 de febrer vam tenir la sort de comptar amb Dimitri,
un jove d’Haití que ens va explicar la seva història. Ens

va explicar com va sobreviure al terrible terratrèmol de l’any 2010,
com és viure amb una fam constant i sacrificar tot el que tens per
poder estudiar i, finalment, com amb l’ajuda de persones mera-
velloses va aconseguir arribar a Europa i va poder estudiar Dret a
la UPF de Barcelona.

En Dimitri desprenia felicitat a cada paraula que ens narrava,
tot i les situacions tan dures que, malauradament, va haver de
viure. Vam sentir que ens donava una gran lliçó de superació i mo-
tivació. I, sobretot, ens va fer veure que sempre, malgrat tot, hem
de perseguir els nostres somnis. Ha estat un exemple meravellós
de superació i de tornar a creure en la bondat de la humanitat.

1r de batxillerat
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Una aproximació 
a la realitat d’Haití

ls alumnes d’Història del Món Contemporani i de Bu-
siness Management de 1r de batxillerat, el passat 23
de gener vam fer una sortida al Palau de la Justícia de

Barcelona per assistir com a públic en un judici. Vam tenir la
possibilitat de presenciar en directe com actuen, en aquest cas,
la fiscal i l’advocat defensor.

A més, vam tenir la sort de comptar amb l’ajuda de dues
mares de la classe que treballen en l’àmbit de la justícia i van
fer que l’experiència fos realment enriquidora. 

Visita al Palau de la Justícia 
de Barcelona

ls alumnes de primer de batxillerat Clàudia Alias i
Roger Tarragó, el passat 19 de febrer van assistir a la
presentació del Programa Argó a la sala d’actes del

Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Enguany se
celebra la 15a convocatòria  d’aquest programa en què els
alumnes reben un assessorament en el seu treball de recerca
per part d’un professor de l’esmentada universitat com a suport
al tutor de l’escola.

Ambdós alumnes formen part dels 214 que han estat se-
leccionats d’un total de 406 de diferents municipis d’arreu de
Catalunya. Durant la següent setmana van ser convocats a la
primera sessió amb el professor que els assessorarà sobre l’ob-
jecte d’estudi en el qual desenvoluparan el treball, les fonts
amb què es documentaran, així com les investigacions que
duran a terme.

Els desitgem molta sort en aquesta nova i profitosa expe-
riència!

Primera trobada d’alumnes 
amb professors universitaris

E

E
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ls alumnes d’història de primer de batxillerat, el 20 de
novembre vam gaudir de l’enorme plaer de tenir entre
nosaltres la veu d’una experiència que, sens dubte,

ens ha marcat un abans i un després. Ella és la Nadia Ghulam,
una dona afganesa que va arribar a Catalunya després de viure
uns fets horribles i molt tràgics.

Aquest trimestre, per grups, estem treballant diferents con-
flictes de l’actualitat, i l’Afganistan no se’ns podia passar per
alt. La Nadia ens va explicar el que vol dir viure una guerra des
de la seva pròpia experiència i el que és viure sota un règim in-
sostenible per al benestar d’una societat. Quan només tenia vuit
anys va caure una bomba a casa seva que li va canviar radical-
ment la vida. Aquesta bomba, alhora que destrossava tot allò
que ella coneixia i acabava amb el que la seva família havia estat
fins el moment, li estava donant una gran oportunitat, tot i que
ella encara no ho havia descobert.

Desprès de molts anys fent-se passar per un home per poder
treballar, estudiar i portar menjar i una mica de diners a casa
seva, va tenir la gran sort de coincidir amb una ONG que la va
guiar cap a les persones que es convertirien en els seus àngels.
Una família catalana la va acollir perquè pogués tenir accés a la
sanitat i guarir-se de les gravíssimes ferides que li havia provocat
aquella fatídica explosió.

Avui dia, la Nadia és una dona mundialment coneguda pels
seus tres llibres. Ens hi narra amb tot detall com va ser la seva
vida a l’Afganistan, com va aprendre la cultura del seu país i ens
revela quina és la condició de vida de totes aquestes dones af-
ganes que no van prendre el camí de convertir-se en homes. A

més, ha creat una associació a través de la qual ajuda nens af-
ganesos a complir el seu somni d’estudiar i progressar dins
d’una societat que, després de molts anys, segueix en guerra.

És indiscutible que la Nadia ens ha fet pensar, reflexionar i
adonar-nos del gran privilegi que tenim i que poc que el valo-
rem. No tan lluny de casa nostra hi ha milions de nens que ho
deixarien tot per viure la nostra vida. Com ella mateixa ens deia:
“No sabem si arribarà algun dia la pau a l’Afganistan. Demà o
d’aquí deu anys engegarem la televisió i veurem a les notícies
com aquesta tragèdia forma part d’un passat”. El que sí podem
afirmar, però, és que cada estrella, amb la seva llum, contribueix
a il·luminar un gran univers, i això és la Nadia: algú que amb el
seu granet de sorra està fent possible que cada vegada siguin
menys les grans injustícies d’aquest món. Ens ha mostrat un clar
exemple del que és la lluita i la perseverança, i sense cap mena
de dubte ens ha fet entendre que amb il·lusió, fortalesa i espe-
rança res no és impossible.

Claudia Alías López, 1r batxillerat

Nadia Ghulam, una història 
de superació i supervivència

E
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n año más, el trabajo en conjunto del colegio y del
club deportivo para promocionar el deporte en el
marco de las actividades extra escolares está teniendo

un gran éxito.
El proyecto, principalmente orientado en el desarrollo de las ha-
bilidades motrices y la transmisión de valores, propone un gran
abanico de actividades, donde cada uno puede practicar el de-
porte que más le agrade:

- P3 : Desarrollo de las habilidades motrices y futbol.

- Primero de Primaria: Iniciación multideportiva.

- Segundo de Primaria: Escuela deportiva de uno de
los deportes practicados en el club. (Baloncesto, fut-
bol, hockey patines, voleibol, balonmano, gimnasia
rítmica, judo)

- De segundo a sexto de Primaria: Actividad física de ocio.

- De tercero a sexto de Primaria: patinaje artístico.

Ya son más de 400 los niños que disfrutan de estas actividades
lúdicas y entrenan con determinación e ilusión… Seguro que
los futuros campeones del Club esportiu La Salle Bonanova ya
están aquí!!!

18

Héctor Fortuño 
se corona en 
el balonmano
nacional

Los “mini 
campeones” 
entrenan a Tope!

Esports

l alumno de 4º de la ESO Héctor Fortuño se pro-
clamó, el 11 de febrero, campeón de España con
la Selección Catalana de balonmano Cadete en

el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas. Este
título, obtenido en Vigo, se suma a otros éxitos que ha acu-
mulado en su palmarés con tan solo 15 años.
Héctor, tras haber defendido los colores de La Salle durante
cinco años, fichó en 2015 por la sección de balonmano del
Fútbol Club Barcelona, donde juega en el equipo Cadete
con un papel relevante, tanto por su esfuerzo, como por
su técnica y carisma, virtudes que ya demostró en el ba-
lonmano de La Salle.
El juego y el carácter que muestra en la cancha ya le han
llevado a la Selección Catalana y a conseguir, además de
este Campeonato de España, dos títulos más: el Campeo-
nato de España Infantil por selecciones con Cataluña en el
2016 y, ese mismo año, el Campeonato de España infantil
de clubes con el Barça.

E
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¿Qué destacarías de la formación que recibiste en el colegio?
Guardo muy buenos recuerdos. Los profesores y hermanos eran
muy cercanos. En esa etapa hay mil sensaciones que pasan en
segundos y siempre recibí buenos consejos. También hice gran-
des amistades. 

¿Qué materias y experiencias recuerdas con más intensidad?
Especialmente, COU. Era un periodo donde tenías que decidir
la carrera, preparar la Selectividad y, entre medio de todo eso,
era una edad donde parece que el mundo se acaba y lo tienes
que hacer todo al momento.

¿Cómo empezaste en el mundo del voluntariado 
y a colaborar con Finestra Oberta?  
Fue a los 14 años. Ana Fernández me explicó el voluntariado y
empecé a ir a Germanetes para ayudar los fines de semana.
Después, fui creciendo e interesándome por ayudar a los demás.
También he estado en la Hospitalidad de Lourdes organizando
las peregrinaciones con gente enferma al Santuario de Lourdes,
llevando a grupos escolares. Y, siempre que puedo, colaboro
con Finestra Oberta. El voluntariado es uno de los valores que
me gusta transmitir a la familia y a las jugadoras.

¿Qué aspectos destacarías del voluntariado si tuvieras 
que orientar a estudiantes que quisieran dedicarse?
Es un estilo de vida. De joven supuso ese punto de calma y cons-
ciencia tan necesario. Me enseñó que un día estás bien y al si-
guiente puedes encontrar una gran dificultad que hace que se
pare el tiempo. He aprendido a tener ese segundo de pausa para
valorar y apreciar las pequeñas cosas. Es muy importante que los
jóvenes conozcan el voluntariado, no todo el mundo lo pasa bien,
y algo tan sencillo como ayudar puede cambiar muchas cosas. 

¿Qué importancia tiene la actividad deportiva 
en la educación de los jóvenes?
El deporte también es un estilo de vida que nos enseña com-
promiso, a esforzarnos para conseguir los objetivos, compa-
ñerismo, confianza, superación, a confiar en el equipo…
Perder nos enseña a cómo poder ganar. Es una parte de la
educación de nuestros hijos. El esfuerzo diario en los entrenos
es la base para progresar y tener objetivos imposibles es lo
que nos hace llegar aún más lejos. Saber que el único que
fracasa es el que no lo intenta es la base del deporte que
quiero enseñar. 

¿Qué valoras más de tu trabajo?
Poder trabajar en algo que me fascina. He formado parte del
Club Esportiu como jugador de balonmano en mi época es-
colar. Y ahora, como trabajador. Reconozco que se ha hecho
un buen trabajo con el voleibol: en tres años hemos pasado
de tener un equipo a tener 13, empezando con la escuela de
voleibol desde 2EP. Además, me encanta aprender de mis ju-
gadoras, compañeros y rivales. Cada día es una formación
continua y el camino para ser mejor es poder aprender algo
siempre nuevo. 

Cuéntanos algún episodio que te haya 
parecido especialmente gratificante.
Con solo tres años de experiencia el año pasado el equipo
llegó a la final de Barcelona y la ganó. Las caras de alegría y,
sobre todo, la recompensa al esfuerzo realizado, fue muy gra-
tificante. Lo mejor de todo esto ha sido el camino recorrido
durante este tiempo, mil dificultades y todas superadas una a
una. Estas superaciones han formado un gran equipo fuera y
dentro de la pista.

Coordinador de voleibol en el Club Esportiu, ade-
más de entrenador del cadete y el sénior, José Ma-
nuel Sánchez, Juanma, de 39 años, se desvive por el
deporte y el voluntariado desde que acabó sus es-
tudios en La Salle en 1998. Para él, ambos aspectos
son un estilo de vida y una parte muy importante
de la educación

Entrevista a 
Juan Manuel Sánchez

“Perder nos enseña
a cómo poder ganar”
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