
Bona Nova
a Salle

Butlletí informatiu trimestral del col·legi · Època III · Núm. 28 · Desembre 2019

Sensibilitzar i conscienciar 
amb l’Escola Verda

Aprenentatge d’anglès amb iPads

Primera promoció de 
Batxillerat Internacional



La comunitat educativa 
de La Salle Bonanova 
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mb l’arribada de les festes de Nadal també s’atansen
les tan esperades vacances. Les més especials de l’any
on els cristians celebrem la vinguda del fill de Déu a la

Terra. Amb tot, també una nova edició del Butlletí Bonanova és
a les seves mans.

Com ve essent habitual, aquesta publicació recull aquells
fets, aquelles activitats que la comunitat educativa ha cregut
oportú ressaltar entremig de la rica vida que cada dia es
desenvolupa en el context dinàmic i enriquidor de La Salle
Bonanova.

Atents al moment que viu el nostre planeta, juntament amb
la creixent sensibilització per cuidar i respectar el medi ambient,
aquest número del Butlletí Bonanova ha volgut centrar-se, pre-
cisament, en com l’escola contribueix a aquesta sensibilització
mediambiental a tota la comunitat educativa a través de dife-
rents activitats, campanyes i dinàmiques, algunes de les quals
les trobaran en aquesta publicació. Per exemple, la Setmana de
la Ciència, en la que tots els alumnes de l’escola van poder gau-
dir a la segona quinzena de novembre, així com les accions de
la comissió de sostenibilitat.

Certament, que els alumnes que hi ha avui a l’escola, els
seus fills i filles, són la societat del futur. El compromís de fer
d’ells i elles una societat millor, no és només una tasca exclusiva
de l’escola sinó que tant la família, els centres de treball, els
agents socials i els mitjans de comunicació hi han de posar de
la seva part. És, per aquest motiu, que des d’aquestes línies con-
vido a tota la comunitat a fer extensiva aquesta sensibilització
per la cura de l’entorn i el medi ambient  avançant amb accions
concretes, com poden ser la reducció de plàstics, la recollida se-
lectiva, i l’estalvi energètic i de recursos com l’aigua o el gas.
Petites accions que, si cada vegada hi ha més persones que les
duen a terme, estarem més a prop del que la comunitat cientí-
fica suggereix per cuidar la Terra.

A l’escola seguim avançant en petites accions per millorar
l’entorn. Alguns exemples són els embolcalls sostenibles i la re-
collida selectiva, la qual volem seguir millorant. Algunes d’aques-
tes accions les trobaran referenciades en aquesta publicació.

Per altra banda, tenint en compte que a La Salle Bonanova
l’aprenentatge dels idiomes és un dels seus principals valors afe-
gits, aquesta publicació te un caràcter multilingüe. Per aquest
motiu, hi trobaran articles escrits en les diferents llengües que
els alumnes de l’escola treballen a classe.

L’escola la fan les persones. Així, tot el que els seus fills viuen
a La Salle Bonanova és possible gràcies al compromís i la perse-
verança de tots els equips de treball que, de manera organit-
zada i harmonitzada, hi treballen o hi col·laboren cada dia:
comunitat de Germans, claustre de mestres, professors i pro-
fessores, personal de recepció, secretaria, administració, infer-
meria, cuina, monitors i monitores, neteja i manteniment, així
com les famílies representades a través de la Junta de l’AMPA i
el Club Esportiu. És en aquest punt que vull agraïr i posar en
valor la seva tasca, cadascú des del seu lloc de responsabilitat,
per aconseguir que l’escola sigui una realitat cada dia.

Per tot això, els convido a gaudir de la lectura d’aquesta
nova edició del Butlletí Bonanova, que ha estat coordinat per la
comissió interdisciplinar formada per mestres, AMPA, antics
alumnes... als quals agraeixo l’esforç i dedicació.

Aprofito l’avinentesa per desitjar-los, en nom de tota la comu-
nitat educativa, unes bones festes de Nadal i una bona entrada a
l’any nou en companyia de les seves famílies i els amics. Dies de
retrobaments familiars que de ben segur seran viscuts intensament.

Bones vacances i bones festes.

Cordialment,

Sr. Jordi Gibert Gardell, director 

A

Benvolguda 
comunitat 
educativa

“Atents al moment que viu el nostre planeta, juntament amb la creixent sensibilització per cuidar i
respectar el medi ambient, aquest número del Butlletí Bonanova ha volgut centrar-se, precisament, en

com l’escola contribueix a aquesta sensibilització mediambiental”
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Any rere any, l’escola organitza i coor-
dina amb èxit el programa ‘Auxiliars de
Conversa’. Es tracta d’una proposta que
ha fomentat el projecte d’Escola Multi-
lingüe. Diferents joves anglesos, irlande-
sos, americans o canadencs, per als quals
l’anglès és la seva llengua materna, han
dut a terme grups de conversa amb els
alumnes que recolzen el professor d’an-
glès i que donen suport a diferents acti-

vitats pel projecte multilingüe del centre.
Per aquest motiu, en aquest curs tor-

narem a tenir auxiliars de conversa nadius,
cosa que permetrà que totes les classes
puguin disposar d’aquest suport. Els auxi-
liars de conversa ajudaran en les activitats
d’audició i conversa en anglès, i permetrà
treballar en grups reduïts per estimular l’ús
d’aquesta llengua entre els alumnes.

La segona part del projecte comença

un cop finalitza la jornada escolar. El
col·legi busca famílies que estiguin inte-
ressades en acollir algun dels auxiliars de
conversa. La família acollidora es benefi-
ciarà del fet de tenir a casa una persona
de parla anglesa que els podrà ajudar a
aprendre i practicar l’idioma, tant als
nens com als pares. A canvi, la família els
ofereix allotjament i manutenció durant
aquest període d’acollida.

Notícies

Finalitza l’any del Tricentenari de La Salle

Els Auxiliars de Conversa s’integren 
amb les famílies de l’escola

Diem adeu a un any especial i comen-
cem un altre que suma les experiències vis-
cudes, l’alegria compartida, la satisfacció
d’haver fet més visible, si fos possible, el
gran projecte que va néixer ja fa més de 300
anys de la mà de sant Joan Baptista de La
Salle, i la convicció que junts estem cridats a
seguir arribant als cors per fer realitat el seu
llegat i la seva missió.

Això és La Salle
Un projecte de persones per a perso-

nes. Persones compromeses que creuen
que un món millor és possible, que estan
disposades a obrir els ulls per a veure la
realitat, que no giren la mirada, sinó que

volen implicar-se cada dia per a oferir
una resposta a les necessitats de tots
aquells infants i joves més vulnerables,
que omplen els racons on se senten or-
gullosos de treballar.

Valors evangèlics
Una institució oberta i sense prejudicis,

sensible i respectuosa, que dona vida al ca-
risma del seu fundador, que somia fer re-
alitat el seu llegat, que se sent orgullosa
d’acceptar reptes i que està preparada, des
de la seva humilitat, a seguir complint anys
sostinguda en els valors evangèlics, i amb
el suport de la creativitat, la justícia, la con-
vivència, la interioritat i la transcendència.

Construir des del present
Una comunitat que creu que és just

tornar el regal que un dia va rebre, que
està cridada a transformar la societat,
que somia i imagina un futur que es
construeix des del present, i que contem-
pla el present com una gran oportunitat
en què junts podem fer grans coses.

Missió educativa
Un carisma de fraternitat universal re-

coneguda per l’Església de la que ens sen-
tim part, i en què compartim la nostra
vocació laical, tant religiosos com seglars,
i on ens comprometem en una missió que
educa evangelitzant i evangelitza educant.

Felicitats a tots els qui ahir i avui heu fet
i seguiu fent La Salle. 
Felicitats perquè comencem a celebrar
el 301.
Felicitats perquè això és La Salle i tu n’ets part.

Departament de Pastoral
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Educació Infantil

L’aprenentatge de l’expressió 
oral amb contes i teatre

es d’infantil estem intentant estimular l’expressió oral a
partir de diverses activitats com són la conversa i el dià-
leg. Paral·lelament, estem treballant el teatre com a es-

tratègia per a provocar una nova manera d’expressar i d’entendre
el llenguatge oral. Proposem obres de la nostra cultura, pròpies
dels contes clàssics, que són conegudes per als infants, com ara
en Patufet o la Rateta presumida, on els personatges tenen dià-
legs divertits dins d’una estructura que els hi és familiar. 

Sempre fem un treball previ a l’aula amb els continguts que
volem treballar i el teatre ens permet tenir una vivència bastant
real de l’obra. Sovint porten un acompanyament musical que
fa més divertida l’obra i ajuda als nens i nenes a la participació.
Memoritzen petits textos i intervenen en moments determinats. 

Fem el mateix per introduir la cultura anglesa presentant
obres com ara “Pinky Pig’s Halloween” coincidint amb la cele-
bració i amb les tradicions de la festa; “Santa’s Star”, on es re-
presenta  la nit de Nadal i la tradició del repartiment de regals
per part del Pare Noel, els elfs Frodo i Baggins  i en  Rudolph, o
bé “Santa’s Boots”, on també cal cercar les botes noves d’en
Santa Claus, desaparegudes la nit de Nadal, amb una aventura

musical i divertida en què  el Ninot de Neu, el ren Rudolph, un
pingüí, un ós polar i el Pare Noel col·laboren plegats en la cerca.

La intenció és aconseguir escoltar, interpretar, comprendre i ex-
pressar idees, històries, reproduir relats i comunicar de manera verbal
i no verbal, gesticulant, dramatitzant, cantant...  En definitiva, es
tracta de l’expressió oral compartida entre mestres, actors i alumnes. 

El treball continua a les aules fent preguntes obertes que
portin a la lliure expressió, a crear un discurs coherent i ben or-
ganitzat. Es pretén millorar el discurs de cada infant fent que
aquest sigui clar i entenedor. Els nens i nenes aprenen a parlar
parlant i ens encanten els seus discursos i les seves exposicions
vers el que han viscut, experimentat o imaginat. 

Fomentem també els conte contes en els quals cada alumne,
concretament a P5, prepara, des de casa amb la seva família, un
conte per explicar als seus companys. A més, ens ajudem d’al-
guna titella que ens apodera de valentia i ens resta vergonya. 

Aprofitar activitats en família per fomentar l’expressió oral
sempre serà un bon propòsit. No deixem de llegir contes als
nostres petits, apassionats per contes fantàstics, històries diver-
tides, relats emocionants i contes tendres per anar a dormir.

D



6

Educació InfantilPrimària

La castanyada, una festivitat 
que uneix a petits i grans

ls alumnes de segon de primària es van ajuntar amb
els seus padrins de sisè el dijous 31 d’octubre a la
tarda per a realitzar unes activitats lúdiques conjun-

tes. Els alumnes més grans, els quals fan de ‘padrins de lec-
tura’ durant el curs, estaven ben contents d’ajudar i
compartir els jocs amb els petits de segon. La festa va fina-
litzar amb un berenar amb panellets i castanyes que van
compartir entre tots.

Les activitats que van realitzar conjuntament van ser: 

• Jocs amb paracaigudes i pilotes, en els quals havien de
sacsejar ben fort el paracaigudes per a fer volar les pi-
lotes al màxim.

• La bomba, amb els alumnes distribuint-se en tres
grups i jugant a aquest tradicional joc.

• La corda, joc de coneixença en el qual cadascú s’ha de
donar les mans amb dos companys fent un cercle, se-
guidament s’han de separar i tornar-se a agrupar tot
el grup. Posteriorment, han de buscar els companys
per  donar-se les mans de nou i, sense deixar-se anar,
tornar a crear el cercle inicial. 

• Una cursa d’esclops, on els de sisè van ajudar als de
segon a fer-ne ús d’ells. 

• El gat i el ratolí, amb els infants asseguts en cercle, es-
perant a qui feia de ratolí els toqués el cap per sortir a
perseguir a un altre company.

Sàndor Kocsis, Professor E.F. Primària.

E
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alumnat de 4t de primària, el 8 de novem-
bre, va realitzar una entrevista a Mariano
Limones, directiu de l’empresa ESTEYCO.

La trobada, que va tenir lloc via Skype, forma part
del ‘Projecte de la Ciència: la Terra, últim avís!’. Per
dur a terme aquesta dinàmica, els alumnes van
haver de preparar i conèixer les principals parts que té una en-
trevista. Així doncs, per grups, es van plantejar preguntes rela-
cionades amb l’empresa, amb les energies renovables i amb
l’Horitzó 2020. A més, vam tenir l’oportunitat de compartir les
nostres inquietuds, relacionades amb els nostres actes de cara
a un futur i es van presentar projectes locals i globals relacionats
amb l’energia eòlica i els molins de vent.  

Gràcies a aquesta entrevista, juntament amb les diferents
activitats que s’estan realitzant al llarg del projecte, l’alumnat
ha pres consciència de la importància dels nostres actes en la
petjada ecològica, així com l’ús i la importància de les energies
renovables per afavorir un desenvolupament sostenible. 

Marta Jaumot, professora d’Educació Primària

ls alumnes de cinquè han començat una activitat en
la qual es pretén que vagin adquirint certs coneixe-
ments científics mitjançant experiments i activitats ma-

nipulables amb diferents tipus de materials dins i fora de l’aula.
S’han iniciat treballant la pressió de l’aire amb l’aigua i el pes
que té l’aire.

Totes les activitats es realitzen de manera cooperativa. El pri-
mer que han de fer és organitzar-se i posar-se d’acord per a por-
tar tot el material necessari i, partint del plantejament d’una
hipòtesi, han d’extreure’n unes conclusions abans i després de
realitzar l’experiment. 

Tutors de 5è

Fem ciència a 5è!

La petjada 
ecològica, 
un futur a les
nostres mans

E

L’



l’escola es realitzen diferents activitats per impulsar
l’estratègia de les tres R -Reduir, Reutilitzar i Reciclar-
entre els alumnes. Per exemple, els de primer de Pri-

mària treballen el projecte ‘Reciclem’ per promoure, precisa-
ment, el reciclatge. Amb codis QR descobreixen quins
contenidors fan servir i quins poden elaborar ells mateixos. És
important conscienciar i sensibilitzar de les nostres males praxis
que afecten al medi ambient per tal de canviar el present i el
futur més immediat de la situació que pateix la Terra.

Accions passades:
-En els darrers quatre cursos s’han treballat aspectes rela-

cionats amb la contaminació ambiental, duent a terme un es-
tudi sobre la sonoritat dels espais comuns. En col·laboració amb
l’empresa de serveis, també s’ha avaluat la necessitat de reduir
el menjar sobrant en els àpats escolars; i s’ha treballat l’elimi-
nació del paper d’alumini, oferint l’alternativa dels embolcalls
reutilitzables.

En aquest sentit, a segon de primària, fa cinc anys que par-
ticipen en el projecte de l’Ajuntament de Barcelona ‘Embolcalls
més sostenibles’. Es fa un recompte dels embolcalls que els
alumnes utilitzen en els esmorzars dins de l’horari escolar, i es
proposa fer servir embolcalls reutilitzables per suprimir els d’un

sol ús. La idea arriba a les famílies en forma de carta de com-
promís. Paral·lelament, a les aules s’han col·locat contenidors
casolans per a reciclar paper, cartó, plàstic i brics. 

-En el Congrés de Joves científics, cada any hi ha presència
d’alumnes de La Salle, i en fa dos, un grup de 3r i 4t va realitzar
un estudi de com influeix el creixement d’una planta i l’origen
de l’aigua amb què es rega, tot comparant l’aigua de l’aixeta i
l’aigua de la mina de l’escola. Els resultats estan exposats davant
del taller de llengua. L’any passat, els alumnes de 2n d’ESO que
van fer l’extraescolar de robòtica van desenvolupar un projecte
per reutilitzar els residus generats en una estació lunar per tal
de transformar-los en aigua i oxigen.

A

Sensibilitzar 
i conscienciar 
amb l’Escola Verda
El projecte ‘Escoles més sostenibles’ es va impulsar l’any 2015 amb la firma al Consell de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona i el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Els re-
presentants de La Salle Bonanova a l’acte van ser: la professora Rosa Costa i tres alumnes
de 2n d’ESO. Des d’aleshores, en cada una de les etapes educatives s’han anat promovent
espais de reflexió i debat, així com activitats associades per tal de mentalitzar els alumnes
en la problemàtica medi ambiental.



-En diversos cursos s’ha aprofitat l’època nadalenca per fer
arribar a les famílies unes propostes de Nadal sostenibles: con-
sells sobre el dispendi que podem cometre amb les compres ex-
cessives, què farem després del Nadal amb els embolcalls dels
regals, les restes de la decoració i dels pessebres o els arbres de
Nadal que hem tingut guarnits a casa. Es tracta d’una campanya
adreçada a l’estalvi per evitar malbarataments de tota mena.

Accions presents:
- La recollida selectiva de paper, cartró, plàstic i derivats

per llençar en diferents contenidors i que s’estan distribuint
per les aules per a conscienciar els alumnes de l’ús correcte de
cada un dels contenidors que es poden trobar al carrer. En
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Barcelona, al col·legi ha vingut el camió de recollida
selectiva, conegut com a Punt Verd Mòbil Escolar. I la comuni-
tat científica de l’escola ho ha aprofitat per ensenyar que els
productes de rebuig de les pràctiques de laboratori, així com
els medicaments que ens caduquen a casa, no es poden llen-
çar al medi ambient, sinó que s’han de guardar fins a lliurar-
los a aquest servei municipal.

Un dels exemples més clars el trobem a tercer i quart de pri-
mària, on es fa un recompte mensual del tipus de brossa que

es genera a les aules, amb el propòsit de reduir el nombre d’em-
bolcalls no sostenibles. A més a més, en el projecte de quart de
primària s’ha treballat ‘10 coses que pots fer tu per salvar el pla-
neta’. Els alumnes de cicle superior són els encarregats de dur
els residus de tota la primària als contenidors situats al carrer,
un cop per setmana.

-L’escola ha traslladat la seva preocupació sobre l’ús ex-
cessiu de paper. Per aquest motiu, les dues mesures que
s’han pres han estat: les comunicacions impreses a famílies
s’han limitat a les imprescindibles, passant a uns comunicats
electrònics que registren telemàticament la seva lectura per
part dels destinataris; i una targeta electrònica de control li-



mitat per fer fotocòpies i que disposa cada membre de la co-
munitat docent i de serveis.

-Des de fa dos cursos, s’ha creat la figura del delegat de sos-
tenibilitat a cada classe de l’ESO i el Batxillerat amb els quals,
els coordinadors i caps d’estudis mantenen trobades regulars
en les què recullen les propostes, així com fan el seguiment de
l’aplicació dels projectes impulsats en aquest camp.

Accions futures:
-S’ha adquirit una estació meteorològica i un grup de treball

l’ubicarà en una zona apropiada per fer la recollida de dades
que es proporcionaran. Aquestes es compararan amb l’evolució
de la climatologia a Barcelona per establir una relació entre la
concordança o la discordança amb episodis de contaminació.

-Properament, hi haurà la campanya de coneixement,
aplicació i promoció de la retirada dels elements de plàstic.
Culleretes de cafè, vasos i gots de les celebracions, safates
de presentació del menjar, etc., per llei, quedaran retirades
del mercat i es farà una bona campanya de pedagogia a
alumnes i famílies.

L’escola sostenible amb els més menuts
Com a escola sostenible es treballa dia a dia amb els més

petits la recollida selectiva, el reciclatge i la reconstrucció per a
que creixin amb les idees i les eines necessàries per ser respon-
sables amb el medi ambient en l’edat adulta. Per això, s’intenta
que reconeguin el paper, el plàstic i les deixalles orgàniques per
tal de classificar els diferents objectes o restes per llençar-los en
els diferents contenidors. Aquesta activitat es fa a les aules, als
halls del col·legi i al pati. Enguany, es vol fer un treball estadístic
d’aquesta recollida. 

A més, també es volen incorporar les accions que duen a
terme a primària en quant a substituir els embolcalls dels es-
morzars per uns més sostenibles, començant a utilitzar les car-
manyoles i evitar que portin paper de plata.  

Hàbits saludables en la dieta
El foment del consum de fruita també ajuda a crear hàbits

saludables i a millorar la salut. Els dimecres, a totes les classes
d’infantil, s’esmorza assegut a taula i es treballa la consciencia-
ció d’aquesta bona pràctica. En aquest sentit, un altre dels tre-
balls que es fa és el de l’hort amb els alumnes de P5. Es
dediquen unes quantes sessions a preparar la terra i a plantar i



sembrar les llavors. Després es fa el se-
guiment i la cura fins el moment en què
es poden recollir i fer un tast. Durant
aquest període de cura, observen, mesu-
ren, fotografien, dibuixen, il·lustren... I
fan explicacions orals del procés que van experimentant i vivint.
En els cursos de P3 i P4 treballen la planta aromàtica o medicinal
i les flors, respectivament. 

Un reciclatge creatiu
Es tracta d’una activitat transformadora, donant una utilitat

als materials en desús. S’utilitzen, sobretot, per treballar l’armari
matemàtic, desenvolupant i estimulant les habilitats cognitives
relacionades amb l’àrea del raonament lògic-matemàtic. S’ofe-
reixen el màxim d’oportunitats per experimentar, observar i re-
flexionar. Els nens i nenes aprenen matemàtiques de forma
natural quan realitzen activitats manipulatives amb objectes i
elements del seu entorn i així s’afavoreix l’acció amb els objectes
per anar creant els esquemes mentals de coneixement.

El contingut que es treballa està relacionat amb les habili-
tats de pensament: Recerca, Raonament i Conceptualització.
La tercera intervenció és la que fa referència a la reconstrucció.

Es tracta d’un taller puntual on es fa una recollida de materials
que permetrà realitzar una activitat creativa. 

Projectes futurs
Enguany, coincidint amb el projecte ‘Barcelona, la meva

ciutat’ i el ‘Projecte de Gaudí’, es treballa la construcció crea-
tiva arquitectònica i d’escultures amb materials de plàstic, car-
tró, pedres, petxines, etc. D’altra banda, a l’inici del segon
trimestre, de manera lúdica, es farà l’activitat de les 3R amb
la gravació d’un vídeo il·lustratiu que es compartirà amb les
famílies a partir d’un codi QR, de la pàgina web de l’escola o
bé a través de Sallenet.

En definitiva, s’ha treballat i se seguirà treballant per a que
els alumnes integrin a la seva formació humana una sensibilitat
que els dugui a qüestionar-se si el consumisme ens condueix a
bon port i què podem fer cadascun de nosaltres per millorar el
medi ambient. 



Veranos diferentes
con PROIDE

PROIDE i Finestra Oberta

omingo 30 de Junio. Aeropuerto de El Prat. Destino:
Abancay, Perú. No queríamos hacernos expectativas,
aun así, éramos conscientes de que tras casi 20 horas

de vuelos comenzaría nuestra particular aventura.
Cuatro chicas, una no tan joven, pero con las mismas ganas
de vivir este “verano diferente”. Ellas son: Mareli Homedes,
Patricia Estañol y Elena Gallard. Todas antiguas alumnas de La
Salle Bonanova. Y yo misma, profesora de la escuela. 
Solo aterrizar ya nos dimos cuenta de que estábamos ante
otra cultura: gente alegre, generosa, educada y respetuosa.
Compartiendo momentos en esa escuela, con esos niños
tan especiales, y esas profesoras tan pacientes y tan capaces

nos fuimos dando cuenta de tres cosas: 
Hay alumnos que te enseñan más de lo que tú les puedes•
enseñar a ellos. 
La paciencia muchas veces puede llegar a ser infinita. •
Lo importante no es visitar maravillas del mundo sino quien•
te acompaña. 

¡Hasta ahorita mismo Perú!

Inmaculada Marín

D

Les activitats de Finestra Oberta
inestra Oberta ha començat el curs amb molta activitat.
Els alumnes de 2n ja s’han inscrit i alguns han iniciat la
seva experiència en el món del voluntariat amb el servei

de menjador a Germanetes. Cal destacar que cada vegada hi ha
més pares i mares que s’apunten per fer l’acompanyament dels
seus fills. A més, un grup de joves de primer de batxillerat ha ce-
lebrat la Castanyada animant amb la seva música i els seus cants
als avis de les Germanetes de plaça Tetuan. 

Un any més, amb els
voluntaris i voluntàries
de l’escola vam partici-
par a la Festa de la
Mercè amb la Federació
Catalana de Voluntariat
Social. L’activitat s’en-
globava dins de l’itine-
rari ‘Dret de totes les
persones’. Pintant i di-
buixant van omplir de colors la plaça en una diada tan festiva
per la nostra ciutat.

D’altra banda, des de l’inici de curs, un grup de mares es tro-
ben setmanalment per a preparar els articles artesanals i creatius
que es vendran al mercat solidari de Pedralbes en el primer diu-
menge d’Advent. 

Com a Escola amb Cor que som, Càritas destaca l’èxit en la
recollida d’aliments a infantil durant la primera quinzena d’octu-
bre. Mentre que el Club Esportiu s’ha implicat de manera molt
notable en l’organització del Dia de l’Esport Solidari a La Salle Bo-
nanova amb competicions de multi esport que han congregat
una gran participació. El servei bar solidari s’ha dut a terme grà-
cies a l’ajuda de mares i alumnes. Esperem que aquesta iniciativa
tingui continuïtat en properes edicions.

Nadal és un temps molt actiu per Finestra Oberta, ja que hi ha
moltes activitats que sense els voluntaris no es podrien dur a terme
com són: campanya de Nadal, cantades de nadales a Germanetes
i Llar Joan Trias, el tió solidari, reis al CRAE, felicitacions pels Ger-
mans i avis... Per això us desitgem un Bon Nadal ple de joia!

F
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Música

Tot un 
festival 
de música 
i dansa
Un curs ple d’activitats 
i festivals 



a Salle Bonanova ha graduat la seva primera promoció
del Batxillerat Internacional (IB). Després de dos inten-
sos anys de treball i de continua descoberta de les no-

vetats que implica aquest nou sistema educatiu, ha arribat
l’hora de la veritat.

Cal recordar que l’avaluació del Batxillerat Internacional
consta d’avaluacions internes per a cadascuna de les matèries.
Aquests components d’avaluació poden variar des d’una
gravació de llengua, a un assaig d’anglès o a un treball d’inves-
tigació i d’exploració en l’àmbit de les ciències o de les
matemàtiques. La finalitat de totes elles és la de proporcionar
una formació integral a l’alumnat i que adquireixi habilitats de
recerca que requereixen de certa maduresa. I amb un pes molt
important en la nota final, també es fan uns exàmens (proves
externes) durant el mes de maig del segon curs, amb una
durada aproximada de 3 setmanes.

El dia 5 de juliol van donar-se a conèixer els resultats i ja
podem dir que el 94,4% dels alumnes han obtingut el
Diploma, molts d’ells amb la distinció de Diploma bilingüe per
haver cursat i haver-se examinat de les diferents matèries en

dues o més llengües. A més, cal destacar que
els resultats del col·legi són superiors a la mit-
jana mundial, i que també ho és la taxa de supe-
ració del programa.

Un dels principals avantatges d’aquest nou batxillerat és
que la fase general de les proves d’accés a la universitat queda
convalidada per la Universitat Nacional d’Educació a Distancia
(UNED), si aquest és superat. Això ha fet que la majoria dels
alumnes de l’IB només s’examinessin de les matèries de la fase
específica de les PAU per poder arribar a un màxim de 14
punts. Val a dir que la conversió de notes aplicada és força fa-
vorable per als alumnes que el cursen, ja que es tracta d’un
sistema edu-catiu diferent que, en molts casos, suposa una
càrrega de feina addicional.

Un cop coneguts i valorats tant l’experiència com els resul-
tats, estem plenament satisfets d’haver encetat aquest camí.
Desitgem que els nostres alumnes tinguin molta sort en el seu
futur acadèmic i professional.

Ramón Rodríguez, tutor de 2n IB B
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ESO i Batxillerat

La primera 
promoció 
del Batxillerat 
Internacional finalitza amb 
molt bons resultats

L

a sortida de tutoria al Santuari de Lourdes d’Arenys de Munt que vam realitzar tot
el 2n de batxillerat el 26 de setembre ens la guardem com una experiència enriqui-
dora i diferent, un dia diferent amb els companys, amics i professors de l’escola. 

Abans de l’excursió vam dividir-nos en grups per tal d’organitzar què portava cada com-
pany el dia de la sortida, ja fos la carn, l’aperitiu o les begudes. El dia de la barbacoa, un cop
vam arribar al recinte on vam passar el dia, cada classe va fer unes activitats per fomentar la
cohesió del grup i, sobretot, per poder gaudir de l’estona tots junts. També es va fer l’elecció
dels delegats i delegades de cada classe. A l’hora de dinar, per grups, vam fer les brases per
cuinar el nostre dinar. Va ser un moment molt divertit i entretingut. Un cop enllestida la carn,
va ser molt satisfactori poder dinar tots junts i gaudir d’una estona de lleure.

D’excursió al Santuari 
d’Arenys de Munt

L
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ls Departaments d’Expressió Artística i de Ciències de
l’Escola ens vam posar d’acord per elaborar el pro-
grama Bio-Art 2019. En aquest programa, tots els

alumnes de 3r d’ESO participaven en les jornades de la Set-
mana de la Ciència en l’elaboració d’un projecte artístic amb
contingut biològic i relacionat amb la vida, com ara les cèl·lules
eucariotes, la fisiologia o l’anatomia d’alguns aparells i siste-
mes, la salut, la malaltia del cos humà...

L’alumnat va treballar en equips cooperatius durant tres
hores amb l’objectiu de transmetre, amb el seu treball plàstic,
el funcionament i/o la complexitat d’un aspecte o part del cos
humà fent servir materials de plàstica i/o reciclats.

L’alumna de 3r d’ESO C Marta Asmarats Chica va viure
en primera persona aquesta experiència, el passat 5 de no-
vembre, i explica que “vam fer una activitat que combinava
l’assignatura de Biologia amb la d’Educació Visual i Plàstica
(E.V.P.). Em va semblar molt original treballar en equip dues
matèries i crear una maqueta a partir de les nostres idees i
els coneixements que teníem. També vam buscar informació
sobre el tema i vam aprendre més coneixements. Em va sem-
blar molt divertit!”.

Departament Científic – Tecnològic i d’Expressió
Susana Fuertes, professora de Ciències 

Fer una obra d’art 
a partir del cos humà

E

n grup d’alumnes de primer de batxillerat de diferents
classes vam decidir l’any passat, després de parlar amb
el nostre professor de filosofia Dani Hernández, que es-

taria bé fer una espècie de reunió setmanal per debatre i aprendre
sobre temes tant històrics com d’actualitat. De seguida va quedar
clara la necessitat que teníem la majoria dels alumnes de trobar
un espai en què poguéssim expressar la nostra opinió i desenvo-
lupar el nostre coneixement en història.

És així com va sorgir la idea de crear el ‘Club d’Història’. Amb
les primeres reunions vam trobar ràpidament molts temes a estu-
diar, com ara la situació de l’Orient Mitjà o la Guerra de Vietnam,

que possiblement no estudiaríem en cursos venidors. Amb l’inici
de segon de batxillerat, tots teníem ganes de reobrir el “club”,
malgrat els horaris que aquest curs implica. Així que es va decidir
fixar les sessions els dimarts a les 15.00 hores, després de dinar. A
dia d’avui ja s’han unit més alumnes, incloent-hi estudiants de l’IB
i del batxillerat nacional, i hem estudiat temes com els paral·lelis-
mes entre l’Imperi Romà i els EUA o la invasió turca del Kurdistan.

A qualsevol alumne o professor a qui li vingui de gust apren-
dre i debatre, us hi esperem!

Membres del Club d’Història

Un club amb història

U



l 10 d’octubre i el 7 de novembre, els alumnes de 1r
d’ESO van compartir experiències, projectes i emo-
cions amb altres centres que formen part de la Xarxa

La Salle, participant en les jornades del Fem Xas (Fem Xarxa,
Fem Amics, Fem Salle).

Els objectius eren augmentar el sentit de pertinença a La
Salle Catalunya, conviure amb companys i companyes d’al-

tres centres de la Xarxa i conèixer i compartir activitats
lasal·lianes comunes. En aquesta trobada, els nois i noies del
nostre centre es van interrelacionar amb alumnes de les es-
coles La Salle Montcada, La Seu d’Urgell i Gràcia amb la idea
de compartir experiències i activitats, fer convivència, amis-
tat, jocs, dinàmiques, i descobrir els valors del Caràcter Propi
de La Salle.

16

ESO i Batxillerat

Fem XAS, una jornada de germanor
amb diferents Salles de Catalunya

E

he 15th of November is Saint Albert who is the pa-
tron saint of scientists. That’s the reason we celebrate
Science Week in these days. During the week, we do

special activities at school.
If you want to become a scientist in the future, first you

need to know the most famous scientists in history. The men
and women whose crucial discoveries and inventions changed
the world. The students of 2nd ESO carry out a project about
the greatest scientists of all time. In this project, every student
does a research about one scientist. We investigate their per-
sonal life and how their accomplishments have benefited the
world. So, we end it up with a large list of more than 100
names of important men and women. 

In addition, we have created a model related with our fa-
mous scientist. All this research and creative job deserved an
exposition, therefore we did it! During Science Week, we hat
an exposition about the greatest scientists of all time.

Isabel Robert, science teacher 

It’s Science Week!

T



les classes extraescolars d’Ipads s’usa la llengua anglesa
com a llengua vehicular, fet que comporta una experièn-
cia molt positiva per l’alumnat que hi participa. Així

doncs, tenen l’oportunitat d’aprendre i gaudir a partir de les noves
tecnologies, alhora que usen la llengua de manera intencionada,
tot treballant un vocabulari específic, segons la dinàmica a realitzar. 

Aquesta immersió lingüística, treballada a partir de diferents
dinàmiques i jocs, comporta una mo-
tivació vers la llengua, així com per les
aplicacions que formen part del seu
dia a dia, de manera que s’observa
una intencionalitat i un ús significatiu
en la seva vida. 

Alhora, la inclusió dels Ipads en el
procés d’ensenyament i aprenentatge
d’aquesta llengua estrangera, mostra
una millora significativa en l’actitud de
l’alumnat, qui passa a desenvolupar
un rol més autònom i protagonista del

seu aprenentatge. Com és
evident, l’aprenentatge
d’una llengua ve donada
per la seva situació dins
l’aula i, gràcies a l’aplicació
dels Ipads, els seus coneixe-
ments lingüístics s’amplien. Per exemple, l’alumnat ha usat l’apli-
cació Picollage per compartir amb la resta dels companys i les
famílies les coses que més els agraden, tot usant l’estructura gra-
matical “I like”. Així, havien de buscar a internet les coses que els
agrada fer i la seva pel·lícula o el seu llibre preferit, entre d’altres. 

Per tant, a partir de l’extraescolar d’Ipads en anglès, s’ob-
serva una pràctica educativa on es desenvolupa una metodolo-
gia activa i global, en la qual l’alumnat busca informació i
amplia els seus coneixements de la llengua anglesa a partir de
les pròpies motivacions i interessos, descobrint els seus punts
forts i enriquint les seves emocions. 

Susana Pradales i Marta Jaumot
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n octubre se celebró el llamado Oktoberfest, la gran
fiesta alemana en la que las mujeres se visten con
el “Dirndl” tradicional y llevan, como mínimo, cinco

jarras de litro de cerveza en cada mano, paseándose entre
mesas abarrotadas de comensales vestidos con el cuero va-
ronil llamado “die Lederhosen”, con gorro y pluma incluídos.

En Barcelona se ha cele-
brado su 8a edición, con
600 mesas y más de
12.000 visitantes en la
inaguración. 

El olor de las salchi-
chas, los codos de cerdo
hervidos o asados, mez-
clado con un ligero aroma

ácido del “Sauerkraut” -chucrut y patata-, y la cerveza son las
características más palpables de esta fiesta. La música tradicio-
nal nos transporta a la metrópolis de Baviera, donde se man-
tiene esta tradición. 

Los orígenes de la Oktoberfest los encontramos en el naci-
miento del rey de Baviera, “Ludwig I aus Bayern”, en 1786. Por
intereses políticos, se pactó la boda del monarca con una prin-
cesa rusa llamada Katarina, prodecente de la Corte de San Pe-
tesburgo. Se organizaron festividades en toda la ciudad, tanto
privadas como públicas. El banquero oficial de la Guardia Na-
cional de Baviera, Andreas Michael Dall’Armi, organizó una ca-
rrera de caballos llamada “Scharlachrennen” -carrera escarlata-,
una tradición Jacobita casi caída en el olvido. Al ganador se le
entregaba una tela de algodón de alta calidad teñida de rojo
escarlata, uno de los tejidos más cotizados en el siglo XV. 

A partir de aquí nacen todas las tradiciones relacionadas con
el Oktoberfest y la fiesta se ha repetido anualmente, aumentando
los visitantes y el consumo de cerveza de manera significativa. En
1835 se organizaron las bodas de plata con las vestimentas tra-
dicionales, las cuales se siguen usando en Baviera. Por eso, tene-
mos que entender y valorar nuestros orígenes. 

Eva Johansson 

A

E

IDIOMES

L’anglès i les noves tecnologies 
unides pels Ipads

‘Deutsche Kultur in La Salle’, 
en busca de los orígenes 



idel a aquest ideal formatiu, el Club Esportiu La Salle Bo-
nanova ha defensat i promogut sempre la transmissió de
valors positius de l’esport. El ‘Codi de bones conductes’,

publicat fa més de deu anys, dona pas al ‘Compromís de bones
conductes’. A més a més, des de la direcció del Club i la Junta s’ha

treballat, també, en el document de ‘Normes bàsiques de fun-
cionament i actuació’. En ell hi trobareu tota la informació rela-
cionada amb l’estratègia, el funcionament i les normes del Club.

Podeu descarregar-vos els dos documents a través de la
pàgina web clubsallebonanova.com
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El Club Esportiu estrena pàgina web

L’esport és l’escola de la vida

Esports

l Club Esportiu La Salle Bonanova ha començat la nova
temporada estrenant pàgina web. A partir d’ara po-
dreu consultar tota la informació actualitzada, com ara

horaris, pistes, entrenadors, història, fotografies i molt més
d’aquesta temporada 2019-2020, a clubsallebonanova.com.
Per altra banda, també anirem publicant els esdeveniments més
destacats i notícies relacionades amb el dia a dia del Club.

Durant el setembre també hem estrenat un nou espai a les
xarxes socials, així que ja ens podeu seguir a Facebook (@club-
sallebonanova) i a Instagram (@clubesportiusallebonanova).

E

F

Una diada per gaudir 
de l’esport solidari

l Dia de l’Esport Solidari a La Salle Bonanova es va celebrar el diumenge
17 de novembre amb competicions de multi esport com bàsquet, vòlei,
handbol, futbol, futbol sala i futbol 7. Un total de 37 equips van estar

competint durant tot el matí. El Club Esportiu ho va organitzar tot de manera
excel·lent gràcies a l’esforç del president i del seu equip d’entrenadors/es. Hi va haver
una gran participació de l’alumnat i dels pares i mares, els quals van dedicar aquest dia a recolzar Finestra Oberta en la seva tasca. 

La Jornada es va fer en favor d’aquesta entitat de l’escola, Finestra Oberta, que es dedica, des de fa 36 anys, a ajudar el quart
món de la nostra ciutat amb joves iniciats en el voluntariat. Aquest primera col·laboració amb el Club ha resultat enriquidora i ens
obre un camí per créixer en la pràctica de valors compartits entre l’esport i el voluntariat, creixent com a persones a l’estil La Salle.

Agraïm a les famílies col·laboradores, al Club Esportiu, a l’AMPA i a tots els participants que fessin possible una matinal esportiva
exitosa i entranyable. Desitgem que, any rere any, puguem gaudir de moltes diades d’Esport Solidari.

E
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quest any, per primer cop, el Club Esportiu ha presen-
tat totes les plantilles dels diferents esports. La primera
ha estat la secció d’hoquei, amb una molt bona acol-

lida per part de les famílies i molt d’entusiasme dels esportistes
i els entrenadors. A continuació, s’han presentat els equips de
futbol, d’handbol i de vòlei.
A mitjans del mes de desembre s’han conegut els integrants

de la secció de bàsquet. Posteriorment, han jugat un partit el
Sènior masculí i la sub 25 femenina al Poliesportiu de l’escola.

Presentació dels equips

A
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Quan vas entrar a treballar a la cantina de l’escola?
Vaig entrar el 7 de gener de 1992 mitjançant el meu tiet Miquel.
L’encarregat de la cuina d’aleshores, el sr. Francisco, li va preguntar
si coneixia algú per treballar a la cantina i aquest vaig ser jo. Vaig co-
mençar amb el meu pare i, més tard, va entrar a treballar la Rosa,
qui es convertiria en la meva dona. Tots dos formem un gran equip.

Què t’aporta treballar a la cantina de La Salle Bonanova?
Treballar amb nens ens agrada molt, són molt divertits. Normal-
ment estan contents i contagien alegria.  

Què és el que més t’agrada d’aquesta feina?
Ajudar, dins de les nostres possibilitats, en l’educació dels nens
i nenes. Sempre amb un “bon dia” o “bona tarda”, demanar
les coses amb un “si us plau” i donar les “gràcies”. Quan ho
fan correctament estem molt satisfets.

I el que menys?
Veure els alumnes tristos, quan tenen problemes, ens ho expli-
quen i no podem ajudar-los.

Com valoraries l’evolució que ha tingut l’escola?
Ha canviat molt, des del pati cobert al camp de gespa. L’escola
és molt gran i canvia contínuament.

Com és la relació que teniu amb els alumnes?
Es una relació molt maca. Quan ens agafen confiança ens expli-
quen moltes coses, des de fets sense importància fins a preocupa-
cions que per a ells són molt importants. Nosaltres intentem
escoltar-los i recolzar-los.

Heu viscut alguna situació curiosa?
El primer any que ens va nevar vam fer un passadís amb una
pala perquè els nens vinguessin a comprar l’entrepà. Va ser una
pallissa i el passadís va durar el que els alumnes van trigar en
desmuntar-lo jugant. En les següents nevades ja no vam fer el
passadís. 

És molt habitual encarregar un entrepà per esmorzar a l’hora
del pati, però algun dia us han fet alguna petició estranya?
Una vegada ens van demanar un entrepà de tonyina amb mor-
tadel·la. Quina combinació més estranya! Doncs es va fer molt
famós en aquell temps. Com a curiositat, el va demanar Jaume
Baches, que sempre serà el nostre “tiet Jaume”.

Quin és el vostre producte estrella?
L’entrepà, sempre acabat de fer i amb molta variació perquè
agradi a tots.

Després de tants anys treballant a l’escola i veient 
milers d’alumnes, com valoraries la formació que 
s’imparteix a La Salle?
El nivell és molt alt i els nois i noies es preparen pel que els de-
pararà la vida. Ara comencen a venir ex alumnes com a pares i
mares i veus que el col·legi ha fet bé la feina.

Quines diries que són les principals diferències entre 
els alumnes dels anys en què vas entrar a treballar
respecte l’actualitat?
Els nens han canviat com la societat. Ara tenen molta tecnologia
i molta informació, tot evoluciona i has d’evolucionar amb ells. C
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Entrevista a Josep Oliva
Responsable de la cantina

“El que més 
m’agrada d’estar 
a la cantina és 
ajudar en l’educació 
dels alumnes”
En Josep Oliva, de 50 anys, va estar 8 anys estudiant
a La Salle Bonanova. En edat adulta es va dedicar a
l’hostaleria i els seus passos el van guiar, de nou, a l’es-
cola. És el responsable de la cantina de l’escola, i ja fa
28 anys que dona servei a alumnes i familiars en les
hores del pati, extraescolars i caps de setmana.


