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Bon estiu a tothom!

Les Convivències penja el cartell d’esgotat

Premis a Primària, ESO i Batxillerat:
La recompensa a la feina ben feta

Una escola en  constant evolució



Seguro que no hay un sarao igual en los colegios de Barcelona
que trasmita más buen ambiente y mayor felicidad que la Fiesta
del Finalista de La Salle Bonanova. Una cita a la que no faltaron
este año los alumnos y las familias de 2º de Bachillerato para mos-
trar su vertiente más divertida y eufórica en un evento que corro-
boró lo que ya se sabe: empieza a ser imposible pasar por alto
cualquiera de las actividades organizadas durante la graduación. 

La jornada se inició con la Santa Misa, donde la iglesia volvió
a quedarse pequeña para todos los asistentes. Después, la cele-
bración se trasladó al teatro para la investidura de los futuros
graduados, descubrir la orla y presenciar la gala que cada una
de las clases preparó con sus actuaciones, a cual más ingeniosa,

divertida y original, rindiendo los estudiantes un merecido ho-
menaje a sus tutores.

Como si se tratase de una fiesta gastronómica, el comedor
de La Salle se vistió luego de restaurante cinco estrellas para de-
gustar un menú preparado para 400 comensales, todo perfecta-
mente organizado para llegar al broche de oro de la jornada: los
postres y el cava. Este fue el momento que en el patio del colegio,
con música de baile incluida, la fiesta se expandió entre padres y
alumnos dejando preciosas imágenes de amistad y felicidad. Y
con alguna lagrimita: la noche también fue de despedidas, no
solo para alumnos y padres, sino incluso hasta para el director,
que puso fin a nueve años de graduaciones.

Fiesta del Finalista 2019
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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. Enhorabona per la feina ben feta.
Feia quatre dies que començàvem el curs i ja som a la seva

fi. Ha passat molt de pressa 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 con-
cursos. Podem fer una valoració excel·lent i alhora amb el sen-
timent que han gaudit de l’experiència.  

Vull deixar constància de l’agraïment i felicitació a tot el pro-
fessorat 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 for-
mació per implantar nous projectes i innovacions pedagògiques.
També vull agrair al personal PAS que col·labora en els diferents
àmbits de l’escola que fa que tot funcioni correctament. En
aquests moments no puc deixar de recordar a una persona en-
trenyable com el Josep, el nostre conserge... era un autentic
plaer entrar per la porta de l’escola i veure’l a recepció, amb la
seva amable paraula, sempre ajudant i buscant solucions a tot
alló que se li demanava. Moltes gràcies per tot, et tindrem pre-
sent dins el nostre cor !. 

La Salle Bonanova aposta per un ensenyament competencial,
vivencial i més proper a la realitat de l’alumne, on més que assolir
continguts, està enfocat a l’adquisició de competències per apren-
dre i seguir aprenent al llarg de la vida. L’objectiu principal és des-
pertar aquesta curiositat i motivació per aprendre constantment.

Un dels grans reptes de l’educació consisteix en implicar emo-
cionalment l’alumnat en el procès d’aprenentatge. L’aprendre
s’ha d’entendre com una aventura fantàstica on l’emoció i la mo-
tivació es poden considerar les dues cares d’una mateixa moneda. 

Aprofito per agrair els 45 joves voluntaris i els responsables
de Finestra Oberta que participaran aquest estiu en el pelegri-
natge 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 im-

prescindible 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 on tothom en surt beneficiat.

Amb la culminació d’aquest curs –en la meva trajectòria per-
sonal– arribo al final d’un itinerari en el qual he compartit amb la
Comunitat Educativa de La Salle Bonanova el treball, les dificul-
tats, les il·lusions, el compromís educatiu, la fe i la vida, preparant
els alumnes perquè siguin feliços i competents en el futur que els
tocarà viure i liderant un centre en constant transformació. 

Tinc l’esperança de no haver-vos decebut, i us demano ex-
cuses si en algun cas no he complert les expectatives.

És per a mi l’hora d’un adéu especial, més intens, més sentit.
És el meu darrer butlletí com a Director de l’escola. I és l’hora
també, per a mi dels agraïments. Un agraïment a tots vosaltres,
per l’oportunitat que m’heu donat tots plegats, alumnes, ger-
mans, professors, pares i amics de créixer com a persona, de
compartir la vida i de fer-ho amb tots vosaltres, acompanyant-
vos també en el vostre creixement personal i en el desenvolu-
pament de la nostra escola.

Guardo el vostre afecte, comprensió i recolzament com a
part essencial del meu equipatge en el camí de la vida.

Sento un profund agraïment de tota la comunitat educativa
i un fort convenciment que els nous temps faran més gran
aquesta estimada casa. 

Finalment us desitjo un bon estiu a tota la família i unes pro-
fitoses vacances. Que sigueu molt feliços en les vostres vides i
moltes gràcies per tot. Amb molta estima, a reveure.  

Gmà. Joan Carles Jara, Director

T

Amb molta estima, 
a reveure!

“Guardo el vostre afecte, comprensió 
i recolzament com a part essencial

del meu equipatge en el camí 
de la vida”
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Per primera vegada en aquest curs, s’ha realit-
zat l’Open Day de Langcentre amb l’alumnat de
cicle inicial. Les famílies han pogut gaudir amb els
seus fills de les diverses activitats que els nens han
preparat en base a diferents temes. Els alumnes
de primer han treballat la roba, les accions, les jo-
guines i el mercat. Els alumnes de segon han de-
mostrat els continguts que han après sobre els
animals, les parts de la casa, el restaurant i la cons-
trucció de frases.

Els nens i nenes han mostrat el seu coneixe-
ment de la llengua anglesa dinamitzant les dife-
rents activitats i explicant als seus familiars el seu
funcionament.

Gràcies a l’entusiasme i participació de tots, l’ex-
periència ha estat d’allò més positiva i enriquidora.

Us hi esperem l’any vinent! 

Les mestres de Langcentre

Las extraescolares de Robótica Edu-
cativa están diseñadas para que los
alumnos desarrollen habilidades científi-
cas y tecnológicas a través de las STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts
and Maths), aprendan habilidades de co-
municación, colaboración, disciplina, tra-
bajo en equipo, resolución de problemas
y pensamiento crítico. 

En el ciclo inicial se trabaja la creativi-
dad y la expresión oral, la programación y
creación de historias interactivas y video-
juegos educativos; el funcionamiento
sobre las máquinas y mecanismos, tales
como poleas, engranajes, ejes; la psico-
motricidad fina, el pensamiento compu-
tacional, la direccionalidad y se introducen
en la robótica utilizando motores. 

En el ciclo medio se continúan traba-
jando los aspectos anteriores y se intro-
duce el uso de sensores en la robótica y
programación, descubriendo así nuevos
conceptos. Se les ofrece a los alumnos la
posibilidad de participar en un reto cien-
tífico como es la First Lego League Ju-
nior, donde los alumnos tienen que
colaborar entre ellos, investigar, construir,
programar y presentar sus trabajos ante
un jurado. También se trabaja la progra-
mación con Scratch, donde aprenden a
crear videojuegos educativos, historias
interactivas, etc.

En el ciclo superior se utilizan nuevos
robots con diferentes sensores, por lo que
se trabajan nuevas habilidades y nuevos
conceptos de la robótica educativa, tienen

nuevos retos para resolver, construir y pro-
gramar, es decir, que trabajan conceptos
más complejos de STEAM.

Club de Robótica en la ESO
Los alumnos se preparan para la First

Lego League, el cual es un gran trabajo
en equipo donde deben resolver el desa-
fío de la temporada. El trabajo consiste
en diseñar y programar un robot para su-
perar diferentes retos y poder participar
en el evento. Además, tienen que inves-
tigar y proponer soluciones para presen-
tar un proyecto científico ante un jurado.
Este año, el equipo ha quedado en pri-
mer lugar de la FLL: Els Valors!

Rosángel M.G.

Notícies

Las extraescolares con la Robótica Educativa

L’enriquidora experiència de l’Open Day de Langcentre
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Educació Infantil

Ara que acabem el curs...
em una ullada a tot el que ha passat i un repàs de tot
el que hem aconseguit i del qual ens sentim satisfets i
orgullosos. Quan vàrem començar, afrontàvem un curs

ple de reptes que, a poc a poc, hem anat superant.
Hem fet un treball d’hàbits i rutines a tots els nivells i hem pogut

observar una gran evolució a nivell maduratiu. Ara, tots els nens i
nenes es mostren en general molt més implicats en les seves res-
ponsabilitats. Alhora, han anat aprenent a respectar tot allò que és
compartit. També hem anat consolidant hàbits d’autonomia en el
treball, com per exemple en els racons, en el treball cooperatiu, etc.  

El treball cooperatiu segueix tenint un pes important com a
estratègia metodològica. Tot i que coneixen bé les dinàmiques
de treball cooperatiu per equips, encara els hi costa arribar a
acords, ja que comporta un gran control emocional. Ara bé, te-
nint en compte l’edat és molt normal, ja que encara estan en
una etapa molt egocèntrica.

Seguim amb les tècniques de “vols ser el meu profe?” i de
“l’entrevista simultània”. Els alumnes, en general, es mostren mo-
tivats i amb ganes d’aprendre. Les seves feines són cada vegada
més evolucionades i significatives. Es mostren orgullosos del resul-
tat de les seves produccions i això els motiva per seguir endavant.

El projecte, com sempre, ha estat molt motivador en totes
les aules. Hem tingut temes molt diversos i que ens han mo-

tivat a la recerca d’informació i ens han generat aprenentat-
ges significatius. 

Anem evolucionant també en el procés de llegir i d’escriure,
respectant el moment de maduració de cada infant i ajudant-
los a guanyar la confiança que necessiten. Els jocs lectors pro-
posats en els racons i desdoblaments donen molt bons resultats
perquè ho fan molt engrescats.

En general, hem aconseguit moltes de les competències i,
en particular, els alumnes de P5 han obtingut pràcticament
totes les que estan previstes en finalitzar l’etapa.  És cert que
cal respectar el temps de cada infant. Tot i que l’estimulació
hi és per a tots igual no hi arriben al mateix temps, però la in-
fantesa no acaba en 5 anys sinó en 7, així que tot arribarà.
Temps al temps!

Ens hem divertit molt i això és el més important perquè pu-
guem aprendre. Hem gaudit amb l’hort, hem fet festes, hem
sortit d’excursió i de colònies, hem fet i vist teatre, hem fet mol-
tes activitats del programa SI!, hem jugat a ser...., hem gaudit i
descobert màgia amb la llum i les ombres, hem viatjat per tot
el món, hem estat artistes, i per sobre de tot hem estat feliços
perquè les nostres mestres ens han estimat molt.

Coordinació Ed. Infantil

F
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Educació InfantilPrimària

L’hort a 3r de Primària
Els alumnes de 3r de Primària han començat durant el mes

de febrer a plantar un hort a diferents jardineres situades al cos-
tat de les classes. Cada grup-classe se’n fa responsable d’una
jardinera, en la qual s’han plantat enciams, pastanagues, remo-
latxes... Els alumnes són els encarregats de regar-les diferents
cops per setmana, i també els serveix per aprendre i valorar la
importància de l’horticultura ecològica, a més de consolidar
conceptes treballats prèviament a l’àrea de medi natural. 

Aquesta activitat està directament relacionada amb el Pro-
grama SI, que té com a objectiu fomentar l’adquisició de conei-

xements, actituds i hàbits saludables per part dels alumnes. Tre-
ballar l’hort és una tasca més vivencial i de més experimentació
que motiva molt als nens i nenes, els quals desenvolupen la seva
responsabilitat i el treball en grup.

Víctor Planas 3r E.P.

I el de 5è
Abans de Setmana Santa, els alumnes de 5è van posar en

marxa un hort urbà consistent en nou jardineres, que van dividir
en 5 parts, una per a cada classe.

Cada alumne disposa d’un espai en el qual va col·locar el
planter que va triar. Així van plantar: tomàquets “cherry”, en-
ciams, cogombres, pebrots, alfàbrega, pastanaga, rave, julivert,
maduixes i tres gira-sols. 

Cada setmana, abans de regar, cadascú va controlant la seva
planta mitjançant una graella en què va anotant: els centímetres
d’alçada, el nombre de fruits o flors que van sortint, quin as-
pecte té, etc. I així s’anirà fent fins a final de curs. 

A veure si aconseguim tenir un hort ben maco!

Mestres 5è E.P.

Cultivem el treball de grup 
i els hàbits saludables
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l’àrea de matemàtiques s’ha d’afavorir la manipulació
d’elements i eines, ja que ha de ser l’alumne el cons-
tructor del seu propi aprenentatge. Si un alumne ma-

nipula el material i es diverteix jugant, adquirirà unes certes
habilitats mentals que, sense cap mena de dubte, li seran de
gran utilitat per entendre millor allò que s’està treballant.

Amb l’objectiu de treballar i entendre les mesures, els alum-
nes de primer de primària han treballat amb una eina que ha
despertat, encara més, l’interès per allò que treballem a l’aula.
Es tracta d’una de les eines més importants en el món de les
matemàtiques: el regle. Fins ara, els alumnes, únicament, l’ha-
vien utilitzat en certes ocasions per tal de realitzar línies rectes
o figures geomètriques. De manera que, abans d’exposar la
feina a fer, s’ha explicat el seu funcionament i la importància
que té el fet de col·locar els objectes des del número 0, en
comptes de l’inici del regle.

Els alumnes han pogut prendre diferents mesures d’objec-
tes que tenen al seu abast dia a dia, com ara l’estoig, el llapis, i
la maquineta, entre altres, i així poder-ho contrastar amb els re-
sultats dels seus companys de classe. Per fer-ho, han hagut
d’entendre que no és el mateix centímetre que mil·límetre i que,
per tant, havien de posar molta atenció a totes les ratlles dibui-
xades en el regle, ja que cadascuna tenia un significat diferent.

Ha estat molt engrescador per als alumnes, ja que han com-
provat que hi ha objectes que mesuraven el mateix que la resta
de companys (estoig, cola...), mentre que existien altres ele-
ments amb els quals cada membre de la classe obtenia uns re-
sultats diferents.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y
lo aprendo” Benjamin Franklin.

Mestres de primer

Una eina ben 
competencial

Portes obertes al teatre de l’escola

A

equip de teatre de La Salle Bonanova ha preparat di-
ferents activitats en la jornada de portes obertes de
final de curs per mostrar als pares tot el que fan els

seus fills durant l’any. Els alumnes de 1r i 2n han preparat una
selecció d’exercicis teatrals, mentre que els alumnes de 3r i 4t
han triat una temàtica que els preocupava: els drets dels animals.
Per grups, han escrit un seguit d’escenes en què s’ha tractat un
problema diferent en relació a la defensa dels animals: la desfo-
restació, la pesca extensiva, el sobre cultiu d’espècies per al con-
sum i els animals en perill d’extinció. Des del teatre s’intenta
construir un món millor i serveix per reflexionar!

Els alumnes de 5è i 6è han volgut fer obres de crims i de-
tectius. Entre comèdia i misteri, s’han creat moltes històries i
aquesta vegada, per primer cop, els mateixos alumnes han
tocat una part imprescindible del teatre: la part tècnica. Entre
tots han controlat quan s’obren els llums, han fet d’apunta-
dors per si algú s’oblidava del text i s’han posat a escena els
objectes que feien falta.

Com diem a teatre, només ens fa falta desitjar-los molta
merda!

L’Equip de Teatre

L’
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Una escola responsable 
amb embolcalls més sostenibles

om a escola sostenible realitzem activitats per tal que
els alumnes en prenguin consciència. A segon de pri-
mària ja fa quatre anys que participem en el projecte

de l’Ajuntament de Barcelona ‘Embolcalls més sostenibles’. Els
objectius de la nostra campanya són:

• Conscienciar els alumnes de tenir cura del medi
que ens envolta, de la importància de les seves pe-
tites accions.

• Reduir la utilització dels embolcalls d’un sol ús.
• Reutilitzar i reciclar en la mesura que els sigui pos-

sible.
• Fomentar una alimentació més saludable.

Per aconseguir-ho realitzem accions de motivació, consciencia-
ció, aprenentatge, reducció de residus i foment d’alimentació
saludable. 
A partir del recompte dels embolcalls que l’alumnat de 2n
d’Educació Primària utilitzava en els esmorzars dins l’horari es-

colar, vam observar que generàvem molts residus. Alguna cosa
havíem de fer! Es va proposar la utilització d’embolcalls reutilit-
zables per suprimir el d’un sol ús. Aquesta idea va arribar a les
famílies i la resposta ha estat positiva, adquirint el compromís
de participar en aquest projecte. El volum de deixalles que ge-
neràvem s’ha reduït considerablement. N’estem satisfets!
A l’aula també estem posant èmfasi en separar tots els residus
que puguem en el contenidor blau (paper, cartró) i al groc (plàs-
tic, brics). A més a més, l’alumnat ha après la importància que
té la dieta equilibrada, coneixent els nutrients dels aliments i la
piràmide alimentària. Per això, es fan propostes per fer esmor-
zars més saludables.
Tot plegat engresca els alumnes i l’acció de les famílies és im-
portant. Ara només cal que aquest projecte no quedi com un
parèntesi en aquest curs, i el nostre propòsit és fer un seguiment
en cursos posteriors.
Entre tots tenim cura del nostre entorn!

Ester Simó, 2n curs E.P.

C

El concurs de dibuixos matemàtics
a Clàudia Linde Jiménez-Asenjo, de 3r de primària, ha
obtingut el 3r Premi en la Categoria C de la 7a edició
del Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM. La

seva obra, anomenada ‘Polígons estel·lars’ combina l’art amb
les matemàtiques. I és que la Clàudia ha representat una part
del cel format per figures geomètriques, polígons, segments i
angles. Observant el seu dibuix artístic i creatiu podem descobrir
les matemàtiques en les constel·lacions. 

L



Nunca te olvidaremos

oda la familia de La Salle Bonanova quedó sobre-
cogida este mes de junio por la repentina muerte
de Josep Vázquez, recepcionista del colegio

desde hacía 15 años. Vinculado siempre a la institución,
anteriormente había pertenecido a La Salle Gracia, no solo
fue la voz que atendía al público, sino una persona muy
amable y de extraordinario carácter que quedará en la me-
moria viva de la escuela.

Josep fue una persona con sentido de la amistad y del
servicio. Su presencia cada día hacía todavía más majes-
tuoso el hall del colegio, gracias al respeto, responsabilidad,
compromiso y eficacia que mostraba a familias, alumnos y
profesores. Incluso gozaba de un sentido del humor y una
ironía fina que engrandecían todavía más su figura.

El Butlletí tuvo ocasión de entrevistarlo hace cinco años
para la contraportada. En aquel encuentro con Josep descu-
brimos cómo era fuera del colegio, amante de los deportes,
culto, inquieto, afable…, un hombre extraordinario, como
siempre se mostró dentro de la Salle. Que en paz descanse. 

T

El tricentenari de Sant Joan 
Baptista de La Salle

Pastoral

La Salle somiem, i ho fem junts, i ho fem perquè
el que fa més de 300 anys van somiar Sant Joan
Baptista de La Salle i els seus companys avui sigui

un somni viu, un somni que ens porti a seguir un món dife-
rent”. Aquest és el Manifest que commemora el tricentenari
de la mort de Sant Joan Baptista de La Salle. I és que el 14
de maig vam realitzar un acte conjunt amb tots els alumnes
de l’escola, des d’Infantil fins a Batxillerat amb una cadena
humana al voltant de tota l’escola mentre l’Estel feia el re-

corregut, com a símbol del treball en equip i el valor de la
comunitat. D’aquesta manera es feia un homenatge al lema
d’aquest any: Tots Som La Salle.

En acabar, un representant de cada curs va fer una ofrena
floral a l’estàtua del fundador, en presència de l’equip directiu
i el germà Marginet, unint el nostre origen amb la realitat actual
de la Institució, plena de reptes i oportunitats.

Equip de Pastoral

“A



Si aconsegueixo sortir dels
primers aniré directe a la
Granja. Mira! Tot són cares
alegres, plenes d’energia,
tot està endreçat. No trigo
en tornar al calaix; durant
tres dies faré aquest camí
molts cops, gaudiré, però el
tràfec es farà palès en el
meu aspecte.

“UN CONVI”



2019 ha estat l’any en el qual s’ha produït un èxit rotund a
les Convivències del col·legi. I és que, a banda de les novetats
que hi ha hagut, el mític bar de l’entrada ha esgotat en poc
temps totes les seves existències. És a dir, les patates, les cer-
veses, les crepes… s’han esgotat i s’ha hagut de penjar el
cartell d’esgotat.

Tot i que el tradicional menjar d’aquest cap de setmana
sempre assegura una bona assistència de públic, amb les
noves activitats que s’han desenvolupat, ha incrementat en-
cara més l’interès d’aquesta nova edició de les Convivències.
El concert del grup Bside, oferint música en directe dels anys
80, ha fet moure l’esquelet a tots els assistents, mentre que
els més petits han gaudit d’un bingo musical i un scape room
que ha causat furor.

Un dels tallers que també ha agradat molt ha estat el
dels tatuatge. Menuts i grans s’ho han passat d’allò més bé
veient com els hi feien diferents dibuixos a la pell i com els
més petits els lluïen amb orgull. Una altra activitat que ha
sorprès i ha meravellat a parts iguals ha estat la realitat vir-
tual. No cada dia pots endinsar-te dins d’un món fantàstic
només posant-te unes ulleres espacials i, per això, un negoci
que cada vegada va més a l’alça, com és la realitat virtual,
ha tingut un gran èxit de participació.

A més a més, la solidaritat ha tornat a estar present du-
rant tot el dissabte i diumenge amb les donacions que s’han
fet al Banc de Sang. Finalment, la Milla segueix sent la gran
atracció de les Convivències. Per aquest motiu, s’ha de donar
un agraïment especial a la Guàrdia Urbana per la seva col·la-
boració en tancar la plaça Bonanova per a que tots els ins-
crits poguessin gaudir-la sense cap tipus de perill.

Les Convivències
penja el cartell 
d’esgotat

A Pluma · Aqualeón · ARAG · Axiciar Hair Perru-
queria · Cafes Cornellà · Canada House · Casa Gay
· Catalana Occidente · Centre Mèdic Plaça Molina
· Cielitolindo · Club Tennis Barcino · Cobega · Co-
lacao · CSM Bakery Solutions · DIR · Dr.Oetker · En-
rique tomas · Esteve · Etern · Fundación Putxet ·
Gallina Blanca · Hotel Juan Carlos I · Idilia Foods ·
Kern Pharma · LIDL · Mango · Moto GP · Movistar
· Nespresso · Nocilla · Ous de Calaf · Pastisseria
Canal · Peach · Pepe Peluquitas · Petit Cocó · Poble
Espanyol · Randstand · Rebordós · Semillas Fitó ·
The Project · Tuc Tuc · UIC Barcelona · Upper Side
BCN · Vall Parc Esports · Zurich

El nostre agraïment a totes 
les persones i empreses 
que han col·laborat en aquestes 
XLVII Convivències.
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n aquests darrers anys, la Salle Bonanova
ha fet una profunda reflexió i un exhaustiu
anàlisi procurant, sempre, la millora contí-

nua en tots els àmbits. L’equip directiu ha vetllat
perquè el col·legi sigui capdavanter en projectes
d’innovació, buscant una verticalitat que vinculi a
totes les etapes amb una programació anual de cen-
tre que tingui sentit i identitat.

Així doncs, des d’Infantil fins a Batxillerat realit-
zem diferents projectes pedagògics per treballar
tots els àmbits competencials: lingüístic, matemàtic,
científic-tecnològic, social, artístic i educació física,
digital, cultura i valors. i personal i social.

Pretenem educar els nostres alumnes per ser in-
dividus d’una societat que creix en els valors hu-
mans i cristians, es desenvolupa i cerca la felicitat.

A continuació, s’exposen els diferents projectes
de cada etapa:

E

a Salle
Bonanova

Factors clau d’èxit de la transformació de La Salle Bonanova

Una escola en  
constant evolució



Infantil
Els més petits treballem el projecte Lector amb un espai

creat per desvetllar el gust per la lectura i desenvolupar l’estímul
dels diferents llenguatges. Aquest espai és l’Imaginari, ple de
màgia, color i creativitat que presta a endinsar-se en el món de
les aventures i de la fantasia. 

Un altre projecte que desenvolupem és el Plurilingüe, que
permet nodrir-se d’eines comunicatives per a la vida amb l’ob-
jectiu que les llengües, i especialment l’anglès, esdevingui una
eina per comunicar-nos, relacionar-nos i, alhora, per accedir als
aprenentatges.  

La tecnologia ha estat un altre gran repte, posant a l’abast
dels alumnes les eines més modernes per aprendre i adaptar-
nos als nadius digitals i  a la robòtica. Un altre projecte és el Tre-
ball Cooperatiu i el Treball per Racons -o bé Racons
Cooperatius- on els infants descobreixen que, treballant junts,
aprenen més i millor.

Destaquem el treball de la matemàtica i de les ciències des
d’una nova mirada en què els conceptes més abstractes es van
concretant a partir de l’observació, l’experimentació, la mani-

pulació i la vivència.  El LAB 3-6 és un espai molt ric en estímuls
i molt sensorial on els nens i nenes, de manera perceptiva, in-
tuïtiva i per interès propi, van descobrint de manera natural el
perquè de les coses amb l’acompanyament de la mestra. 

Dins del projecte d’Escola Verda, els alumnes assoleixen res-
ponsabilitats de cuidar el medi ambient, reciclar, cultivar i cuidar
l’hort. Amb una visió global de promoció integral de la salut, el
programa SI incideix en quatre components bàsics interrelacionats:

- L’adquisició d’hàbits saludables.
- L’alimentació saludable.
- El desenvolupament d’activitat física, el coneixement

del cos.
- La gestió emocional per fomentar un ambient escolar

saludable a través de metodologies globalitzadores.
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Primària
Oferim contextos d’aprenentatge cada cop més significatius

i vivencials que van adquirint forma en els diferents àmbits. En
l’àmbit lingüístic potenciem el plurilingüisme garantint que tot
alumne domini les llengües oficials, la llengua estrangera (an-
glès) i introduint la segona llengua estrangera a 3r de Primària
(francès o alemany). 

Per tal d’incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a la
llengua estrangera curricular impartim àrees no lingüístiques en
anglès. Preparem a l’alumnat per les certificacions de Cam-
bridge des de les aules, recolzats per auxiliars de conversa na-
dius. Oferim Langcentre des de 1r de Primària i activitats de
lleure en anglès a l’estiu “Summer Camp”. 

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un
factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les
competències bàsiques. Per això, la lectura és una prioritat a Pri-
mària que potenciem a través del projecte lector enriquit amb
els tallers de Biblioteca. També duem a terme l’apadrinament
lector entre alumnes de 6è i 2n i de 5è i 1r, i participem en el
certamen de lectura en veu alta i les jornades culturals. Totes

aquestes activitats omplen de significat i encoratgen els nostres
alumnes vers la lectura, eina que els obre la porta a tots els apre-
nentatges i garanteix l’èxit escolar.

Davant d’una societat en constant transformació, el desen-
volupament dels àmbits científic, tecnològic, matemàtic i digital
esdevé imprescindible. Destaquem el treball competencial, ex-
perimental i vivencial de la matemàtica reconegut com a pro-
jecte d’innovació pel Departament d’Educació, la utilització
d’Ipads per a la gestió del coneixement i com a eina d’aprenen-
tatge, la incorporació de la robòtica a tots els cursos, en especial
els nous robots “AlbertUO” i la participació al YOMO.

Dediquem una especial atenció a la dimensió personal
duent a terme els projectes de Pastoral, Hara, Destí, Salut Inte-
gral, hort urbà i Sostenibilitat, que donen als nostres infants
eines de gestió personal i valors. Fem acompanyament perso-
nalitzat de l’alumne, atenent la seva diversitat des de la tutoria,
els equips de psicopedagogues i els psicòlegs que en fan l’o-
rientació. 
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ESO
Durant aquests últims anys tota l’escola ha canviat, des de

la renovació d’aules i espais fins a la metodologia emprada pels
mestres i professors. Una metodologia basada en l’aprenen-
tatge cooperatiu i en treballar d’una manera més experimental
i vivencial a totes les matèries. 

En un món cada vegada més complex, en el qual s’evidencia
una forta transformació de la societat, el domini de diverses
llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és im-
prescindible. Per aquest motiu, des de l’àmbit lingüístic fomen-
tem el plurilingüisme potenciant l’anglès, el francès i l’alemany
com a eines d’aprenentatge i d’emprenedoria al llarg de la vida
per l’adquisició d’una capacitació i formació de qualitat. Per mi-
llorar la competència comunicativa de l’anglès s’imparteixen di-
ferents matèries no lingüístiques en aquesta llengua
augmentant-ne el temps d’exposició. En aquest àmbit desta-
quem la participació en diversos intercanvis i la promoció d’es-
tades trimestrals a diferents països.

Per desenvolupar els tres eixos del Pla lector -saber llegir, lle-
gir per aprendre i el gust per llegir- disposem del taller de llen-
gües on els alumnes potencien les destreses de la comprensió i
mecànica lectora treballant diverses tipologies de textos. 

Per resoldre situacions a partir dels coneixements científics
i tècnics, així com el domini dels processos de l’activitat cien-
tífica, els alumnes experimenten en els laboratoris i actuen de
manera reflexiva davant de situacions que es consideren relle-
vants. Els nois i noies posen en joc les capacitats i motivacions
que els proporcionen les vivències de fer ciència. Destaquem
també la participació en el Congrés de Joves Científics. 

Amb unes matemàtiques competencials i vivencials pretenem
que les activitats siguin motivadores, promoguin la interacció i
tinguin en compte la incidència de les actituds i de les emocions.
Per tal d’impulsar aquesta línia pedagògica comptem amb el la-

boratori de matemàtiques, un espai propici a l’experiència mate-
màtica reconegut pel Departament d’Educació com a projecte
d’innovació des d’on es promocionen activitats com la fotografia
matemàtica, els concursos Pangea, Cangur... Tots els alumnes
gaudeixen del laboratori produint bones pràctiques per fer unes
matemàtiques més properes a la realitat de l’alumne.

Per tal de prevenir, detectar i intervenir enfront de l’assetja-
ment entre iguals, participem en el programa d’innovació ‘Aquí
prou bullying’ amb l’objectiu d’actuar en situacions de risc, evi-
tant-ne o aturant-ne possibles casos i, alhora, contribuir en el
desenvolupament personal i social de l’alumnat fomentant la
bona convivència.  

Les competències emprenedores prenen més rellevància in-
cidint en l’autonomia i iniciativa personal, en el treball en equip,
en les habilitats comunicatives, en la competència digital i en la
dimensió cívica de les activitats. Des de tots els àmbits partici-
pem en molts concursos i exposicions: concurs de lectura en
veu alta, Baldiri Reixac, Pangea, Cangur, Congrés de Joves Cien-
tífics i Científiques de Catalunya, YOMO, Concurs de joves em-
prenedors, EduEmprèn, i molts d’altres.

15



Batxillerat
En aquesta etapa hem apostat per la diversificació i inter-

nacionalització dels estudis. Conscients que els interessos pro-
fessionals dels alumnes són molt diversos, oferim un ampli
ventall de matèries i itineraris per adaptar-nos a les seves neces-
sitats. La incorporació de les dobles titulacions, el Batxibac (bat-
xillerat nacional i francès) i l’internacional han permès fer un
pas molt important en aquesta adaptació. 

El Batxibac permet a l’alumnat cursar un currículum mixt
que suposa fer un terç de l’horari lectiu del Batxillerat en llen-
gua francesa i cursar les matèries de Llengua, Literatura fran-
ceses i Història de França. L’alumnat que cursa el currículum
mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller obté el diploma Bac-
calauréat si supera una prova externa que es desenvolupa ín-
tegrament en francès. 

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional és un
curs de dos anys equivalent al Batxillerat, que té per objectiu
fonamental la formació amb persones de mentalitat internacio-
nal que, conscients de la condició que les uneix com a éssers
humans i de la responsabilitat que comparteixen per vetllar el
planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. La
oferta dels tres programes implica que els alumnes puguin es-
tudiar 25 itineraris diferents en el nostre centre. 

Un altre aspecte molt important ha estat l’ensenyament de
les llengües estrangeres. Els alumnes de Batxillerat, en aquests
moments, poden estudiar l’anglès, el francès o l’alemany com
a llengua estrangera. Els alumnes que ho desitgen poden certi-
ficar el seu nivell a través de les proves corresponents.

Els bons resultats obtinguts pels alumnes de Batxillerat re-
flecteixen el bon treball i l’esforç constant. Els premis extraordi-
naris de Batxillerat son un estímul pels nois i noies, i
constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes
que demostren una preparació especial en aquests ensenya-

ments. Son també una mostra de la constància i el compromís
del treball compartit entre estudiant, professors i família.

Tots som un equip
Des de l’equip directiu, liderat amb entusiasme pel Germà

Joan Carles Jara, cerquem l’excel·lència de tots els nostres alum-
nes. Amb aquest objectiu hem implementat un seguit de pro-
jectes pedagògics per a fer dels nois i noies que eduquem
persones competents i preparades pel món que els tocarà viure.

La creació de diferents tipus d’espais com noves aules, la-
boratoris de química, física, tecnologia, robòtica, STEAM, labo-
ratori de matemàtiques, taller de llengua, àgores, sales
polivalents, museus, biblioteca... fan possible poder garantir
amb èxit aquest procés de formació. Es tracta d’espais creatius
que estimulen la creativitat, la interiorització, l’estudi, el diàleg
i el treball cooperatiu. 

Han estat anys de renovació, de canvi i de mirada innova-
dora per donar resposta a l’educació del segle XXI. L’escola es
va transformant i adaptant a les necessitats dels alumnes amb
aprenentatges significatius, amb sentit i valor que aportin èxit i
felicitat.

Tot això ha estat possible gràcies a la professionalitat i dedi-
cació del professorat i PAS amb què porta a terme la seva tasca
educativa. 

Moltes gràcies a tothom! 

L’equip directiu
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Música

Festival de Proide
Compassos i tacte solidaris

Escola de Música va celebrar com cada any la festa de
Proide, l’ONG de La Salle. És un concert gratuït on els
alumnes que el gaudeixen fent de públic poden con-

tribuir econòmicament comprant la samarreta de l’ONG, en-
guany amb projectes destinats al Líban i Madagascar.

En horari escolar, el 4 d’abril, es van realitzar dos con-
certs dirigits a alumnes de primària i ESO. Tota una marató
pels músics, que en torn de matí i tarda, van fer dos festivals
plens de sorpreses i amb actuacions molt variades de can-
tants, grups de pop i rock, i les corals dels més petits amb
les seves coreografies. 

Aquest és, sense cap dubte, el festival que més gaudeixen

els alumnes de l’Escola de Música, ja que són els seus companys
de classe des de l’amfiteatre, els qui aplaudeixen i animen les
seves actuacions. Menció especial al ball final, que sempre ens
treu un somriure, amb mestres de primària demostrant les seves
aptituds coreogràfiques al damunt de l’escenari.

La samarreta de Proide, en aquesta ocasió, va lluir el lema
“Som La Salle #300anys”, sumant-se aquesta ONG a la cele-
bració del Tricentenari de la mort de Sant Joan Baptista de La
Salle. En una acció més pel dret bàsic a l’educació perquè sigui
una garantia per a milers de nens i joves.

Escola de música

L’
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ESO i Batxillerat

iversos alumnes de l’escola han estar guardonats al tram
final del curs per diferents treballs realitzats durant l’any.
Els alumnes de 1r de Batxillerat D Maria Álvarez, Víctor

Fernández i Dylan Harrison han recollit el 1r premi de la 17a edició
del concurs ‘Contes per la ciència’, organitzat per Cosmocaixa i
valorat amb un lot de llibres i 1.000€ per adquirir material didàc-
tic. A l’entrega de premis, els alumnes han pogut gaudir d’un acte
festiu amb un espectacle de màgia i una visita al Cosmocaixa. Tant
professors com alumnes s’han mostrat receptius i interessats en
seguir participant en projectes com aquests impulsats des de la
col·laboració interdisciplinar entre l’assignatura de Ciències per al
món Contemporani i Llengua Catalana.

Per la seva part, l’alumna de 1r de Batxillerat Adriana Plazas ha
assistit al lliurament dels premis dels Jocs Florals del districte Sarrià-
Sant Gervasi, en la categoria de prosa, acompanyada del seu tutor,
Esteve Hernández. L’acte s’ha celebrat al Col·legi Major Sant Jordi
i s’han presentat més de 200 treballs entre les diferents categories.

L’Adriana ha escrit un emotiu relat titulat ‘Un monstre em
ve a veure’, el qual descriu la desesperació i la impotència da-
vant l’abús infantil. El jurat ha destacat la qualitat de la seva es-
criptura i el fet d’haver sabut transmetre amb paraules els
sentiments d’angoixa i solitud que sent la protagonista de la
història. Aquest és el fragment final del relat guanyador:

“Poc a poc la nena va anar perdent la llum, obrint pas al
dolor. Va començar a deixar de somriure, a trencar les nines
que tant estimava feia ja uns anys. A deixar de creure en les
històries d’herois que salven princeses, i en les fades que

acuden al rescat quan tot es torça. Volia
despendre’s d’allò que la turmentava,
però aquell monstre colossal d’ulls foscos
venia cada nit; I quan la mare tornava a
casa esgotada, la nena, encara desperta,
li explicava el seu recorrent malson. La
mare no ho entenia, no s’adonava.
Sovint li deia que ho parlaria amb el pare
i buscarien un especialista que pogués
tractar aquests malsons nocturns. El
pare, aquell monstre colossal d’ulls
foscos, mig somreia assentint; I amb una
veu profunda i el semblant gèlid, autoritari, va dir: Qui sap?
Potser ja no hi ha res a fer...”.

D’altra banda, La Salle Bonanova ha estat un dels centres fi-
nalistes de la 4a edició del concurs escrit ‘Escenes a l’esprint’, or-
ganitzat a la seu del CESIRE. El dia de l’entrega, els alumnes de
1r ESO C, Ariadna Latorre, Noé Sánchez, Martina Julià, Jairo Ber-
zosa, Clàudia Muntanyola, Martí Fitó i Ferran Oliver van fer in situ
i a l’esprint l’adaptació del seu conte per representar-lo davant
un auditori adolescent i un jurat representatiu del món de l’edu-
cació i la cultura aconseguint el 1r premi de la seva categoria.

Aquesta ha estat una experiència teatral en la qual l’alumnat
ha pogut dur a terme la mateixa metodologia d’aprenentatge
que ja va experimentar a l’aula el 26 d’abril amb la primera fase
de ‘Contes a l’esprint’, celebrada a l’escola. Ambdues activitats
literàries promouen l’estimulació de la creativitat mitjançant l’es-
criptura col·laborativa guiada.

La recompensa a la feina ben feta

D

os resultados de la prueba externa de Batxibac han
llegado con la plena satisfacción de todos los es-
tudiantes. El promedio en Lengua y Literatura se

aproxima al nueve y, en conjunto, más de la mitad del
grupo que este año finaliza este ciclo también obtiene una
media notable.

Lo más gratificante para La Salle Bonanova es, sin lugar a
duda, haber alcanzado un éxito rotundo en esta primera pro-

moción. Por esto, queremos hacer constar nuestra felicitación
a todos los chicos y chicas que han conseguido acabar sus es-
tudios de este modo.

Para celebrar este logro, los alumnos de Batxibac de la
promoción 2018/2019 han decidido, de forma unánime,
adoptar el nombre de “Promotion Balzac”, una elección muy
apropiada, ya que el escritor era, él mismo, portador del prin-
cipio de excelencia.

La exitosa primera 
promoción del Batxibac

L
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l hecho de saber que existe agua cercana (hielo para ex-
traer) proporcionaría mucho más que una fuente de
agua para beber. Los astronautas lunares podrían, por

ejemplo, utilizar el agua para cultivar plantas y alimentarse de ellas.
Amb aquesta hipòtesi, un grup de 8 alumnes de 1r i 2n

d’ESO van desenvolupar un projecte de reciclatge a una futura
estació lunar. Aquest projecte és el que van presentar en el V
Congrés de Joves Científics i Científiques de Catalunya que va
organitzar l’ICE de la Universitat de Barcelona el passat 23 de
maig. La nostra escola va ser l’escollida per representar a la pro-
víncia de Barcelona per segon cop gràcies, en part, a la gran
feina realitzada pels alumnes en la passada edició, també cele-
brada en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Enguany, el tema transversal del congrés va ser ‘L’aigua i els
agents contaminants’. Un total de 160 alumnes de tot Catalunya
van participar-hi, dels quals 27 son alumnes de La Salle Bonanova.

Durant el matí, el grup més gran de participants va ser en
els tallers, on més de 100 alumnes van gaudir de dues activitats

en les àrees dels principis físics i la recerca en robòtica. El segon
grup, el dels investigadors, va haver de donar resposta a un
repte mediambiental en menys de tres hores amb l’ajut de la
informació inclosa en l’exposició permanent del museu, els re-
cursos del laboratori i de la mà d’un investigador o investigadora
de primer nivell provinent de l’Institut de Biomimètica de Bar-
celona. Un tercer grup d’alumnes de les diverses escoles van
coordinar-se per a interpretar una peça musical que a la tarda
va amenitzar la cloenda del congrés. 

A la sala d’actes, els alumnes que van tenir el rol de con-
ferenciants van assajar el cicle de conferències. I és que es
tractava de l’acte central del Congrés que va ser amenitzat
per músics. A l’acte de cloenda, els organitzadors van agrair
la feina feta en els projectes i la recerca en tota la jornada.
Com a docents del departament de ciència de l’escola estem
molt orgullosos de l’esforç que han realitzat tots els alumnes
participants i estem segurs que ha fomentat el seu interès
per la ciència.

El V Congrés de 
Joves Científics 
i Científiques 
de Catalunya

E

econozco que cuando se me presentó la ocasión de
llevar a cabo un proyecto de tales magnitudes me
sentí abrumado. Aunque, inmediatamente, pensé que

cual fuere el diseño final del cartel no solo debía ser atractivo,
sino que además tendría que usar ciertos recursos matemáticos
(sobre todo de dibujo técnico) para su elaboración. Centrándo-
nos en la parte más artística, el cartel está compuesto por dos
grandes escenas a cada lado y una figura principal que hace de
conector. Este conector es la figura de Sant Jordi, cubierta a lado
y lado con un simbolismo que atará las dos partes restantes del
cartel. Por una parte, las rosas que salen de la sangre del dragón
simbolizan la muerte y, por consiguiente, en este lateral se
muestran los retratos de los autores. En el otro lado se muestran
imágenes que representan de forma sintetizada partes de las
obras más conocidas de los autores (o al menos fragmentos de

las que yo encontré más cómodas de plasmar) que se relacionan
en forma de espejo con la otra parte del cartel y con el caba-
llero, debido a que hacia ese lateral se salen una serie de frases
escritas con un estilo de caligrafía clásica. Finalmente, detrás, el
boceto mostraba en forma de espejo la tabla periódica, pare-
ciendo una fortaleza medieval, aunque debido a la dificultad
que suponía la tuve que descartar en el cartel final.

Marc Villadiego, 2º de bachillerato E

Pintar el mural
de Sant Jordi, 
todo un reto

R
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ESO i Batxillerat

mb l’espectacle titulat L'apoteosi de la paraula es va
celebrar a La Salle Bonanova el primer centenari del
naixement de Joan Brossa. El dia de Sant Jordi era el

moment oportú per fer sortir a l’escenari tota la feina creada
per l’alumnat d’ESO durant les setmanes prèvies. No obstant,
per homenatjar a Joan Brossa vam pensar en la forma teatral
avantguardista, irreverent, provocadora i digna per celebrar la
figura d’aquest poeta polièdric. 

Així doncs, cada curs de l’ESO va treballar la figura de Brossa
i l’aspecte de la seva literatura que més encaixés dins el currícu-
lum oficial. Després de recuperar les obres del poeta i experi-
mentar els processos creatius de l’avantguarda, van configurar
plegats un petit espectacle d’univers Brossià. Cada curs hi par-
ticipava amb la creació d’una escena-gag propi. 

1r d’ESO: va treballar les característiques principals de l’obra
de Brossa a partir d’escenes amb una estructura molt simple,
donant un “ensenyament”, com la necessitat de cultivar la crea-
tivitat o bé ser capaç de tenir una altra mirada del món. 

2n d’ESO: va fer una “batalla de galls” molt particular, ja
que qui competia per obtenir la màxima aclamació amb els seus
versos eren els elements químics de la taula periòdica. 

3r d’ESO: va crear sonets per explicar la importància cabdal
que va tenir aquesta forma en l’obra de Brossa.  

4t d’ESO: va treballar la síntesi a través de la poesia visual i
dels microrelats, és a dir, com explicar molt amb molt poc, pa-

raula i imatge. I van configurar un “fotopoemari”. El resultat va
ser espectacular, i vam utilitzar-les com a projeccions durant
l’obra de teatre.

És així com l’espectacle ‘L’apoteosi de la paraula’ s’emergeix
com una obra molt brossiana. Incorpora el gag de “L’inrevés”
del propi Brossa, i explica la història d’un director de teatre que
vol fer una obra per celebrar l’aniversari del centenari del nai-
xement de Joan Brossa. Ara bé, els propis personatges s’apro-
pien del text fins a protagonitzar-ne un final sonat. 

Anna Guim, departament d’àmbit lingüístic

‘L’apoteosi de la paraula’, 
una experiència transformadora

A

omos dos alumnas que cursamos primero de bachillerato internacional y hemos
tenido que realizar una actividad conectada con la asignatura de castellano. Tuvi-
mos que diseñar un cartel publicitario y luego defenderlo mediante una exposición

oral. Nuestra idea fue que el cartel contribuyera y ayudara a sensibilizar sobre alguna cues-
tión social. Por eso decidimos hacerlo de algún tema de importancia global que realmente
nos preocupara y que con la implicación de todos se pudiera encontrar una solución.  

Nuestro cartel se centra en el maltrato que pueden sufrir los menores. A primera vista
produce un impacto visual y emocional, pero ese fue, por supuesto, uno de nuestros obje-
tivos. También quisimos que, a partir de la imagen y del eslogan, se mostrara la gravedad
del problema. Y, finalmente, para ayudar a resolverlo, nos dirigimos a los testigos de posibles
casos, removiéndolos, para que, ante un posible caso de maltrato, cualquier persona lo de-
nuncie sin ningún tipo de miedo ni obstáculo.

Núria Figueras y Virginia Guimerà

Una campaña publicitaria 
que remueve conciencias

S
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a Nadia és una noia nascuda a Kabul que quan era
ben petita, a causa de la guerra civil i del règim dels
talibans, li va caure una bomba a casa seva i ella en va

patir les conseqüències. Amb onze anys va haver de fer-se pas-
sar pel seu germà Zelmai (mort a la guerra) per poder portar di-
ners a casa, ja que el règim talibà no deixava treballar a les
dones, i alhora el seu pare es trobava en un estat precari de
salut. És a dir, que la Nadia es va trobar amb la necessitat de fer
aquest sacrifici. Durant uns quants anys va haver de córrer el
gran risc de ser descoberta i castigada amb la pena de mort,
però va tenir la sort de poder comptar amb ajudes externes que
la van portar a Barcelona, on una família la va acollir i la va aju-
dar molt en el seu procés d’adaptació. 

El passat 4 de febrer vam tenir la sort de tenir a Nadia Ghu-
lam a l’escola per fer-nos una xerrada al grup d’Història del Món
Contemporani de 1r de Batxillerat. Tanmateix, no era la primera
vegada que l’escoltàvem, ja que a 3r de l’ESO vam llegir un dels
seus llibres, “El secret del meu turbant”, i va venir a explicar-
nos la seva experiència. Ens va dir que cada cop que ha de tor-

nar a l’Afganistan ho fa ben tapada, ja que, en haver publicat
el llibre on explica tota la seva història, inclòs el fet que es va
fer passar per home, té el risc que la reconeguin. Per això ha
d’anar amb molt de compte.

A la segona xerrada, la Nadia va venir per parlar de com és
l’Afganistan i els diferents conflictes que hi ha hagut els darrers
anys, els quals ella ha viscut en primera persona, a causa del
règim talibà. Tot estava molt lligat amb el que estàvem treba-
llant a l’aula i ens va servir de gran ajuda.

Les dues vegades que hem pogut comptar amb ella han
estat ben diferents. Personalment, en les dues ocasions, la Nadia
no ha deixat de sorprendre’m, d’impactar-me amb la seva his-
tòria i de tot el que ha anat passant al llarg de la seva vida. Té
una gran força de superació i és realment admirable.

Marta Quesada, 1r de Batxillerat

La vida excepcional 
de Nadia Ghulam

L

l passat 16 de maig, juntament amb els nostres companys de 2n d’ESO, vam participar a la Cantata Sister Act Weclap.
Durant molts mesos vam estar preparant el repertori i ha valgut la pena perquè va ser molt divertit i emocionant. El dia
del concert vam fer un assaig que va començar a les 18.00 hores al teatre de l’escola, on ens esperava la professora. Es-

tàvem molt revolucionats perquè hi havien participants d’altres col·legis.
Vam començar l’assaig poc motivats i molt nerviosos. A mesura que anava avançant ens anàvem engrescant més i més. Vam

assajar durant una hora i després vam esperar que les famílies s’acomodessin a la platea del teatre.
El concert va començar amb la directora

dient unes paraules molt boniques i els pares
es van emocionar. Vam començar a cantar i
els familiars es van animar a mesura que
avançava el concert. Quan vam acabar el re-
pertori, els pares van demanar que cantés-
sim una altra cançó, un bis. I així ho vam fer.
Nosaltres no volíem que s’acabés aquell mo-
ment tan especial. En sortir del teatre tots els
pares ens van felicitar,  ho havien gaudit
molt, i li van dir a la nostra professora que
haurien de fer-ho cada any. Després vam
parlar tots plegats de quant divertit havia
estat. Havíem viscut una gran experiència de
la mà de la música. 

Paula  Ferré, Mireia Palenzuela,
Blanca Cirera,  2n ESO

La Cantata de Sister Act

E
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Un sincer agraïment
n any més, i ja en són 37, Finestra Oberta ha estat al
costat d’entitats com Càritas, Casa Misericòrdia, Cot-
tolengo, Estel d’Assís, Fundació Barça, Fundació Com-

tal, Germanetes dels Pobres, Hospitalitat de Lourdes, Llar Trias i
Sant Joan de Déu. I també ha organitzat esdeveniments com el
Torneig de Futbol Solidari, el Mercat de Nadal, els berenars so-
lidaris, les cantades i concerts, el Sopar Solidari, la recollida d’ali-

ments, la venda de roses, el “mercadillo” a Convivències… Tot
amb la col·laboració i ajuda de l’alumnat, famílies, germans i
professorat a qui Finestra Oberta fa arribar l’abraçada i agraï-
ment de tantes persones que s’han sentit reconfortades i esti-
mades en moments de dificultat. Gràcies per ajudar-nos a
ajudar.Tots som Finestra Oberta!

U

El concert musical a Germanetes
s increïble com, simplement, tocant unes quantes
notes musicals pots fer feliç a persones que ja no es
troben en el seu millor estat. Persones que ja no tenen

família o senzillament els han abandonat. Encara recordem el
primer any que hi vam participar. No teníem moltes ganes ni
tampoc la força de voluntat de fer-ho. Tanmateix, un simple
“gràcies” d’aquells ancians és el que ens va incitar a tornar-hi
tots els anys. I així ho farem.

Juan Camilo Rueda, 3 ESO B i Carolina Rueda, 2 ESO C

É
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Esports

l equipo de fútbol del Juvenil A de La Salle Bonanova
logró el ascenso a Primera División después de una bri-
llante temporada en la que ha acabado en primer

lugar tras ganar 28 de los 30 partidos disputados. El alirón se
consiguió matemáticamente a falta de tres jornadas y en el
mejor de los escenarios previstos: jugando en casa el domingo

de Convivencias y ante el eterno rival, el Sant Ignasi, al que su-
peró con facilidad por 3 a 0.

El equipo, entrenado por el exalumno Julio Naveira, do-
minó el campeonato de principio a fin. Bien armado en cada
una de sus líneas, con una plantilla de tercer y segundo año,
exhibió en cada partido un buen fútbol, a base de técnica,
coraje y sacrificio. “Los chicos demostraron en toda la
temporada ser grandes jugadores, inteligentes, traba-
jadores, ambiciosos, con ganas de aprender y, sobre
todo, con una fuerza mental para soportar la presión
del primer puesto durante las 30 jornadas del campeo-
nato”, dice el joven entrenador.

Una plantilla ganadora
Con esta base y este argumentario futbolístico, La Salle

supo mantener la distancia de puntos que consiguió en la pri-
mera vuelta sobre el Hospitalense, su principal perseguidor,
para alzarse con el título ante el Sant Ignasi y dar rienda suelta
a su merecida celebración. “Llegamos al partido después
de superar un pequeño bajón que resolvimos todos jun-
tos hablando cara a cara. Todos asumimos en esa reu-
nión que éramos un equipo ganador, demostrándolo en
los encuentros siguientes hasta ese domingo de Convi-
vencias que ganamos y celebramos con mucha ilusión
el título con nuestra gente”, recuerda Julio.

Un logro marcado desde el inicio de la temporada, según
el entrenador, por las altas expectativas que en el club la
plantilla generó: “Se juntaron dos buenas generaciones
con experiencias opuestas, una salía de un descenso y
otra de una gran temporada. Además, algunos exjuga-
dores volvieron para añadirse al proyecto”. Una vez ob-
tenido el ascenso, el reto es mayor: conseguir mantenerse en
Primera División la próxima campaña, algo complicado his-
tóricamente para La Salle Bonanova. Para ello, Julio, que se-
guirá al frente del conjunto, deberá remozar su Juvenil A, ya
que parte de la plantilla, por la edad, abandona el equipo al
pasar a la categoría amateur.

El Juvenil A
gana la liga 
y asciende 
a Primera

E

El equipo dirigido por el exalumno Julio Na-
veira logró la doble gesta en Convivencias 



Sempre has tingut clar que volies ser mestre?
No, de fet vaig començar la meva carrera docent per casuali-
tat. Malgrat vaig fer el CAP en acabar la facultat, no era la
meva primera opció. He de dir, però, que he estat i soc molt
feliç ensenyant. 

Quan vas tenir l’oportunitat d’entrar a treballar a La Salle Bo-
nanova?
La meva escola anterior va tancar i el germà Morató, director
en aquell moment, i en Florenci Bové, el cap d’estudis de Se-
cundària, em van oferir fer l’Anglès a diferents cursos i la tutoria
de 3r d’ESO, nivell que s’estrenava aquell any.

Què és el que et dona més satisfacció en aquesta professió?
Ajudar a créixer els alumnes. Fomentar la seva curiositat per
tot el que ens envolta, i que no la perdin mai, que tinguin
ganes d’aprendre i que s’esforcin per aconseguir els seus ob-
jectius a la vida.

Què destacaries de l’ensenyament que es dona a l’escola? 
L’atenció a les necessitats de tot l’alumnat malgrat ser una es-
cola molt gran. L’adaptació als reptes que ens ofereix la societat
incorporant continguts i innovacions pedagògiques que poden
afavorir els aprenentatges, sense deixar de banda l’educació en
valors propis de La Salle.

Has estat durant molt de temps la responsable del Butlletí del
col·legi. En què consistia la teva tasca?
Coordinar la comunicació i la feina entre les persones que for-
men part de la comissió del Butlletí Bona Nova. Amb la direcció
del col·legi i els responsables de les diferents seccions es deci-
deixen els temes que poden interessar a famílies i alumnat. A
partir d’aquí es busquen les persones que li donaran forma
aportant els seus textos i fotografies.

El material el proporcionen professors i alumnes, però és un grup
reduït qui li dona forma. Com ho feies per gestionar-ho tot amb
diferents involucrats?
La major part de la feina s’ha de fer al final dels trimestres, quan
és època d’exàmens, de lliurament de treballs, i el butlletí ha de
sortir a temps. “No arribem, no arribem!” és una frase que ens
hem dit moltes vegades. Amb bona voluntat per part de tot-
hom, però, sempre ho hem aconseguit.

Podries explicar breument la importància d’aquest Butlletí a
tots els alumnes que el reben i a les seves famílies?
És el resultat de l’esforç i la il·lusió d’un gran equip que s’estima
el col·legi i que vol que rebeu una publicació de qualitat. Ens
posa al dia i ens permet conèixer persones, espais, projectes,
premis o  innovacions de tota l’escola, des d’Educació Infantil
fins a Batxillerat. I ens permet gaudir de les creacions literàries
i artístiques dels nostres alumnes.
Per acabar, agrair i felicitar l’equip del Butlletí, especialment,
Berta Arandes, Blanca Barjau, Tomàs Bataller, “Tito” Castelló i
Joan Daniel. Va ser un plaer treballar amb tots vosaltres!

24

C
om

is
si
ó 

de
 p

ub
lic

ac
io

ns
 d

e 
l’A

M
PA

 · 
C
oo

rd
in

ad
or

a 
ed

ito
ria

l: 
Be

rt
a 

A
ra

nd
es

 · 
D
is
se

ny
 g

rà
fic

: J
oa

n 
D
an

ie
l ·

 D
ip

òs
it 

le
ga

l: 
B-

46
59

7-
20

10
. T

G
A
,s
l

Entrevista a Rosa Costa
Professora d’ESO

“La satisfacció
més gran de 
l’ensenyament 
és ajudar a créixer 
els alumnes”
Fa 21 anys que la Rosa Costa treballa a l’escola. Al
setembre de 1998 va entrar per impartir classes
d’anglès, català i ciències socials. Ha donat dife-
rents assignatures a l’ESO, però ha estat a 3r on
sempre ha desenvolupat la seva tasca com a tu-
tora i, els dos darrers cursos, com a coordinadora.
Actualment, és la tutora d’alguns equips de pro-
jectes de FAIG a 1r i 2n, i d’Emprenedoria i Apre-
nentatge a 3r i 4t d’ESO.


