a

Salle

Bona Nova
Butlletí informatiu trimestral del col·legi · Època III · Núm. 26 · Abril 2019

SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE
300 ANYS D’ESCOLES CRISTIANES
Reconeixement de projecte d'innovació
pedagògica pel Departament d'Educació

El Laboratori de matemàtiques:
un ambient propici a l'experiència matemàtica

NOVETATS EN LES
CONVIVÈNCIES DEL 2019
Concert amb
The B-SIDES:
dissabte a les 20.00
hores. Entrada
gratuïta!
The B-Sides és una cover band
de Pop & Rock i està formada
per set components músics amb més de 20 anys d’experiència
acumulada, tocant en bandes de diversos estils. El repertori dels
seus concerts va des dels millors clàssics a les versions més actuals com Queen, The Police, AC/DC, Maroon 5, Tina Turner,
Bruno Mars, o Jackson Five, entre d’altres.

Escape Room per
als més grans:
dissabte a la tarda.
Amb temàtiques de l’escola,
per grups, haureu de fer servir
els elements que trobeu per
resoldre una sèrie d’incògnites
i escapar abans que s’acabi el temps.

Fut-Toc: dissabte.
Campionat:
diumenge.
Fut-Toc és el nou esport de
moda que junta futbol i
ping-pong. El dissabte es
podrà practicar i el diumenge es farà un campionat. Adreçat a partir dels 14 anys.

Bingo musical per als més petits:
dissabte a les 18.00 hores.
Es tracta d'identificar les cançons que sonaran amb els signes
que hi haurà en els "cartronets" de bingo. Està adreçat als
alumnes de P3 a P5.
I com sempre, no hi faltarà la festa de l’escuma, la gimcana,
la Tómbola, el Bar, la Granja, el Conta-Contes a l’ Àgora, el taller
de pastissos i totes les competicions esportives per a pares i fills.
Diumenge farem la Milla i la Mini milla, i gaudirem dels inflables
amb els més petits!

Animeu-vos-hi!! El 10, 11 i 12 de maig, a La Salle Bonanova!

a

Salle
Bonanova

L’èxit és la suma
de petits esforços amb
entusiasme i constància
a 6 anys. Hi ha un procés constructivista en l’aprenentage fins i
tot en les matemàtiques i les ciències. Aquest projecte d’innovació
va acompanyat de la formació contínua de tot el professorat que
imparteix matemàtiques fent incidència en unes matemàtiques
experimentals basades en l’ús de materials. Alhora, s’analitza i es
treballa les competències matemàtiques tant a primària com a secundària portant-les més enllà del quadernet o la pissarra, tot aplicant-les a la vida i entorn dels alumnes.
L’entusiasme i la dedicació del professorat de matemàtiques
ha fet possible que el projecte hagi esdevingut una realitat irradiada a tot el centre i hagi estat reconegut com un model d’innovació. El reconeixement d'una feina ben feta.
Aquests fets encoratgen a tots els docents, personal d’administració i serveis i equip directiu a continuar en nous projectes per
donar resposta a a les necessitats educatives dels nostres alumnes.
Com veieu l’escola es va transformant i adaptant a les necessitats del segle XXI amb aprenentatges significatius, amb
sentit i valor que aportin l’èxit i la felicitat dels alumnes.
Aprofito informar-vos amb molt de goig de dues efemèrides
de la Salle: El Tricentenari de La Salle i els 130 anys del nostre
Col·legi. Per molts anys i enhorabona!
Per acabar, us transmeto ben de cor el meu desig de pau,
amor, salut i felicitat a totes les persones que formeu part d’aquesta gran comunitat educativa La Salle Bonanova.

envolguda família,
Les meves primeres paraules són d’agraïment a totes
les persones que amb molta eficiència han fet possible
l’edició d’aquest Butlletí.
És per a mi una gran satisfacció poder agrair les vostres aportacions a l’ajuda al Tercer Món, que promou els projectes de PROIDE i que s’ha vist afavorida amb les contribucions obtingudes en
la venda de samarretes, en el concert i en els esmorzars solidaris.
Així com també la vostra col·laboració en el “Sopar de la fam” de
Finestra Oberta i a la campanya per aconseguir fons per la investigació contra el càncer infantil realitzant una xocolatada amb els
més petits de la casa. Expresso el meu agraïment a tots els qui creuen que la utopia de la solidaritat pot esdevenir una realitat.
Durant aquest segon trimestre s’han celebrat les Jornades de
Portes Obertes. Les famílies interessades en el centre han tingut l’oportunitat de conèixer el nostre projecte educatiu que constantment
es va renovant per donar resposta a situacions noves i alhora visitar
les noves instal·lacions i espais creatius. Els membres de l’equip directiu estem rebent visites per donar una informació més personalitzada i ajustar les necessitats de cada futur alumne. És d’agrair la
confiança que manifesten tantes persones en l’acció educativa del
Col·legi on els alumnes són el centre de tot el procés educatiu.
Una altra notícia molt important és que La Salle Bonanova ha
obtingut el reconeixement de Projecte d’innovació pedagògica pel
Departament d’Educació per “El laboratori de matemàtiques: un
ambient propici a l’experiència matemàtica”. Des del 2014 fins
ara, i de forma progressiva, les programacions d’aula de matemàtiques de tots els cursos s’han anat dissenyant incorporant activitats d’experimentació. El laboratori de matemàtiques ha estat
concebut per elaborar pràctiques que condueixin cap a unes matemàtiques més manipulatives i competencials. Amb la mateixa
línea hem creat els ambients matemàtics a Primària i el laboratori
al parvulari, el Lab 3-6 El Món Científic, on descobrim que els nens
són grans científics i ens proposem estimular la curiositat innata i
incentivar la seva intervenció raonada sobre la realitat que els envolta. Aquest espai és un laboratori de ciències i matemàtiques
dissenyat per ensenyar a través de l’experimentació als nens de 3
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Gmà. Joan Carles Jara i Reig, Director

La Salle Bonanova ha obtingut el
reconeixement de Projecte d’innovació pedagògica pel Departament
d’Educació per “El laboratori de
matemàtiques: un ambient propici
a l’experiència matemàtica”.
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Educació Infantil

El descobriment
de P5 amb la
mel i les abelles
mençar observant i olorant flors naturals que havien portat ells
mateixos. Tot seguit, vam fer flors amb cartolines, les vam decorar i repartir per tota la classe.
Els alumnes feien d’abelles i anaven de flor en flor, fent
veure que aspiraven el nèctar i alhora se’ls enganxava el pol·len
(ho vam il·lustrar amb “ganxitos”) a les potetes, que eren els
seus dits. Així, de flor en flor, vam aprendre com es feia la pol·linització, és a dir, com les abelles transporten el pol·len. Gràcies
a les abelles creixen flors i noves plantes de les quals s’alimenten
els animals i els homes.
Amb aquestes vivències pretenem ajudar a entendre als nostres
infants un trosset més del món que els envolta. Altres activitats que
s’han dut a terme han estat: fer un rusc per equips, realitzar una
màscara d’apicultor, tastar la mel, la pol·linització, etc.

a classe de P5 D ‘Els ocells’ ha mostrat molt interès per
l’abella, un insecte que fins ara coneixien poc. Es
tracta d’un projecte que, gràcies a la curiositat pròpia
de l’edat dels alumnes, han pogut descobrir i aprofundir en el
món de les abelles i tot el que l’envolta. Han vist que són molt
treballadores i útils per a l’ésser humà.
Amb activitats originals i divertides han mantingut en tot
moment l’interès i la motivació per continuar descobrint i donar
resposta a totes les preguntes que, dia a dia, han anat sorgint.
El projecte és una eina essencial perquè el nen/a, amb l’ajuda
de la seva família, sigui el protagonista del seu propi aprenentatge, el qual ha de ser significatiu i vivencial.
Els nens i nenes han pogut aprendre com són les abelles,
on viuen, com neixen, com fan la mel, qui és l’apicultor, com
pol·linitzen... Per exemple, quan vam treballar la pol·linització
es va presentar el tema d’una manera creativa. I és que vam co-
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Coordinació educació infantil

la sala de psico, el 30 de gener, vam celebrar a Infantil
el Denim per nivell, recordant que SOM SALLE i que
SOM GENT DE PAU. Durant la jornada vam trobar una
carta on havíem de construir l’estel de La Salle i vam parlar de
les paraules que fan que entre tots construïm la PAU. A més, es
va recordar la primera aliança entre Déu i l’home amb l’arca de
Noé, escoltant amb molta atenció.
I quina sorpresa! A sota del nostre arc iris, que ens havia
estat vigilant tota l’estona, hi havia un regal per a cadascú de
nosaltres: un ocellet de paper per dur la pau a tot arreu, tal com
va fer el colom que Noé va deixar anar.

A

La Pau a Infantil
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L’anglès integrat a l’aula
Durant la sessió, la tutora s’encarrega de dur a terme el seu
racó mentre l’especialista fa el mateix amb el seu. La diferència
entre un racó i l’altre és la llengua vehicular de comunicació en
l’activitat. El racó preferent varia cada setmana, així que també
varia el vocabulari que els nens i nenes van adquirint.
D’aquesta manera, els alumnes van millorant la seva comprensió amb l’anglès dia a dia i segueixen les consignes i les diferents explicacions de l’especialista. Els alumnes es mostren
oberts i receptius i no dubten a preguntar si necessiten ajuda,
indiferentment a la tutora o a la mestra d’anglès.

es mestres d’anglès entrem a les aules per compartir
amb les tutores el treball globalitzat que fem per racons. Tots els alumnes passen per tots els racons preferents on estan situades tant la tutora com l’especialista.
Anomenem racons preferents aquells que requereixen unes
orientacions més específiques o un seguiment més personalitzat
de la tasca.
Els racons que estan distribuïts per l’aula són:

L

• Mots i lletres: activitats per desenvolupar les competències lingüístiques.

Coordinació educació infantil
• Pensem i descobrim: activitats per desenvolupar les
competències de lògica-matemàtica.
• Hi havia una vegada: activitats per desenvolupar les
competències lingüística i interpersonal.
• Juguem a ser: activitats per desenvolupar les competències lingüístiques i socials.
• Som artistes: activitats per desenvolupar les competències creatives.
• TIC: activitats per desenvolupar les competències digitals.
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Primària
Educació Infantil

Els Pro-Bots
ens ensenyen
a conduir
Si només utilitzem les fletxes de programació dels Pro-Bots,
aquests es comporten com una Bee-Bot, però amb el menú es
poden configurar uns moviments precisos, és a dir, programar
desplaçaments indicant la distància i els girs. Amb el Pro-Bot
també es pot comprovar que l’ordre de programació sigui correcte, ja que permet dibuixar-la.
Als alumnes els atrau molt que els Pro-Bots disposin de sensors de llum, so i eines tàctils (para-xocs davanters i posteriors),
els quals proporcionen una base sòlida en conceptes de robòtica. Això sí, han de calcular molt bé els moviments per no xocar.
És tot un repte poder guanyar el seu carnet de conduir!

n el curs de 3r de Primària, a l’hora de matemàtiques
manipulatives fem sessions de robòtica amb l’objectiu
de desenvolupar les capacitats d’organització i seqüència, fomentar el treball cooperatiu, promoure la necessitat
d’experimentar, descobrir noves habilitats i l’interès per investigar allò que és nou.
A la classe de robòtica estem fent servir els Pro-Bots, un robot
que és el germà gran de les Bee-Bots, les abelles que utilitzem a
segon. Primer planifiquem els moviments i després ho programem
a la pantalla del robot, alhora que practiquem les instruccions en
anglès. A més, se li pot incorporar un retolador i, així, dibuixem
en paper el resultat de la programació. D’aquesta manera podem
seguir un circuit, crear figures i treballar, per exemple, els polígons.

E

María García, 3r de primària

Els alumnes de 5è visiten el YoMo
al Mobile World Congress
tacles de teatre en viu, tallers interactius i dotzenes d’activitats
pràctiques, segons els interessos de cadascú. A més, van poder
programar una placa d’una samarreta en la qual sortien paraules,
fer combats de robots construïts amb lego mindstorm, donar ordres al robot Albert per aconseguir una fita, veure impressions
amb impressores 3D, descobrir diversos experiments de física,
veure la connexió entre la màgia i les matemàtiques, etc.
En definitiva, van poder explorar les disciplines STEAM de
forma divertida a través de la resolució de diversos reptes. Va
ser una experiència molt entretinguda i profitosa per a tots.

ls alumnes de 5è de Primària van tenir l’oportunitat de
visitar The Youth Mobile Festival (YoMo), un esdeveniment del Mobile World Congress que representa els
interessos de 800 operadors de xarxes mòbils a tot el món. Va
tenir lloc a Barcelona el passat dimarts 26 de febrer i és el més
important en la indústria del mòbil.
YoMo ha estat dissenyat per portar l’aprenentatge de l’aula
a la vida real mitjançant la demostració d’oportunitats professionals emocionants i gratificants disponibles en l’ecosistema
mòbil i del sector STEAM (Science, Technology, Engineering, Art
and Mathematics).
Els visitants de La Salle Bonanova van poder gaudir d’espec-

E

Equip 5è Educació Primària.
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L’aventura
dels iPads
amb l’escriptura
es de l’inici de curs fins ara, a primer de primària
hem anat introduint un seguit de pautes progressives per tal que els nostres alumnes vagin consolidant correctament l’escriptura, la construcció de petites
frases i, al mateix temps, una bona comprensió de petits textos. Un cop iniciats en aquest món, ens trobem amb un nou
repte: fer de l’escriptura un aprenentatge significatiu i, a la
vegada, més motivador. Sense deixar la part més tradicional,
on l’ús del paper i el llapis continuen sent imprescindibles per
assolir un traç ferm i aconseguir més seguretat en aquest
procés, des de les aules hem volgut donar un aire fresc amb
l’ajuda de les eines digitals.
Per això, hem anat creant una línia pedagògica per anar combinant diferents metodologies amb les quals els nostres alumnes
treballen els diferents conceptes que es van introduint de l’escriptura en diversos contextos i això els fa consolidar-los amb més facilitat i sentit. Posem un exemple: fa unes setmanes vàrem
introduir la lletra “h” i entre tots vam conèixer moltes paraules
que la duen i la vam treballar de diferents maneres, com ara identificant paraules a partir d’imatges, escrivint-les amb l’article corresponent al davant, fent petits dictats, descobrint per parelles
paraules desconegudes que també tenen aquesta lletra, etc. Una
vegada assolit un bon nivell de familiarització amb aquesta

D

nova lletra, vam presentar-los una tasca per fer amb l’Ipad.
Els alumnes van pensar quatre paraules que havien conegut
amb la lletra “h” i un cop corregida l’escriptura per part de les
mestres, van procedir a buscar-les al safari guardant les fotografies que donaven imatge a les diferents paraules. Quant a la
cerca de les imatges, era molt interessant veure com s’esforçaven per tal que la fotografia que estaven buscant aparegués
sense problema, ja que van comprovar que si l’escriptura de les
paraules no estava ben feta, no aconseguien les imatges desitjades. Posteriorment, van elaborar un collage amb l’app “PicCollage” amb la qual, de manera creativa, van col·locar les
fotografies trobades i van tornar a escriure -amb el teclat i, per
tant, amb lletra d’impremta- les quatre paraules escollides. Per
últim, van donar un toc personal posant un fons de color i alguns adhesius en relació a les imatges.
Mestres Primer d’Educació Primària

Primària
Educació Infantil

La importància
de l’equilibri
Educació Física estem treballant el contingut de l’equilibri, amb el qual els
alumnes experimenten una sèrie de situacions on perden l’estabilitat que
tenen normalment amb l’ús de ‘xanques’, suports inestables, bancs, barres,
‘boti-botis’, etc.
Aquestes activitats ajuden als alumnes a millorar la seva coordinació, a dominar
objectes, a experimentar situacions de menys equilibri i a aprendre a desenvolupar-se en diferents moments que quotidianament no s’hi troben.
Amb els alumnes de 6è vam fer una activitat amb unes pilotes que botaven i
que s’havien de posar sobre un suport vermell, en el que estaven introduïdes, per
tal de mantenir l’equilibri i poder saltar amb elles. També van disputar un partit de futbol amb
‘xanques’ i amb la pilota blava de pilates, i s’ho van passar d’allò més bé.
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Sandor Kocsis, Educació Física Primària

Escriure, per a què?
tant, a poc a poc i bona lletra. Per això començarem en aquests
nivells un treball sistemàtic de la paraula i de la frase. La tipologia textual principal a treballar serà la descripció.
Val a dir que, abans de començar a manejar una tipologia textual determinada, farem sempre una activitat de comprensió lectora sobre un text que correspongui a la tipologia en qüestió.
Aquest pas previ a l’escriptura ha d’ajudar a conèixer i clarificar aspectes determinats del text que haurem d’escriure posteriorment.
Més endavant, superats el primer i segon curs, ens plantejarem diversos passos per arribar a escriure un text. En un primer
moment insistirem en la planificació del text que volem escriure.
Un cop feta la planificació, iniciarem l’escriptura del text d’acord
amb l’esquelet que articula els aspectes anotats prèviament en
la planificació. I, per últim, caldrà fer la revisió i correcció del
text, que vol dir rellegir, retocar i polir.

scriure vol dir relacionar uns signes gràfics amb el so
que representen. Vol dir també gimnàstica de canell,
de mà i de dits, és a dir, tenir un bon domini del traç,
exercitar la psicomotricitat fina.
En els primers cursos de l’escolaritat, l’objectiu de l’escriptura
és consolidar el domini de la relació entre grafies i fonemes, i ferho atorgant-hi significat. Paraules i sintagmes són el principal bagatge. I un cop arribats aquí comença pròpiament el periple cap
al text escrit, cap a la construcció de frases i paràgrafs breus. L’estructura dels primers textos és elemental: els textos solen ser curts
i, si són llargs, generalment pequen de manca de coherència i de
cohesió. Ortografia a banda, per descomptat. Ara bé, quan ja es
té un domini del codi escrit, quan l’escriptura mecànica ja és suficientment automàtica, és quan l’escriptor pot dedicar més esforç i atenció a l’organització de les idees dins del text.
Per produir un text cal tenir presents dos aspectes fonamentals:
• Ús del lèxic i de les estructures morfosintàctiques
adients. O sigui, paraules pertinents i frases ben
construïdes.
• Una organització de les idees que volem expressar
adequadament segons la intencionalitat comunicativa.
Escriure no és bufar i fer ampolles. Enguany, en els desdoblaments de català estem duent a terme un taller d’expressió
escrita. Davant del repte d’escriure, d’escriure bé, hem plantejat
una progressió des de primer curs de primària. Tant a primer
com a segon ens trobem en les beceroles de l’escriptura; per
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Rosa Almau i Laura Espot, professores de Primària
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Música

La Salle eleva el to
L’Escola de Música celebra durant quatre dies concerts dels seus alumnes
sajar, interpretaven individualment o sortien acompanyats del
seu professor o amb un company de l’escola fent un duet.
Les actuacions van ser molt variades pels diversos instruments que hi participaven i per les peces interpretades. Els
alumnes de cursos superiors, sobretot, tocaven o cantaven
peces de música moderna triades dels seus músics preferits.
Altres es van decantar pel clàssic, interpretant peces immortals o conegudes cançons populars que el públic podia identificar fàcilment.
Entre els joves talents, especial expectació van generar els
alumnes de 1r de primària, que sent el primer cop que pujaven
a l’imponent escenari del teatre van fer les delícies del públic i
els van arrancar el somriure per les nombroses anècdotes que
es van succeir sobre l’escenari.
Ens veiem l’any vinent!

lapis i ordinadors, instruments habituals per a tots els
alumnes de La Salle, van deixar pas durant quatre dies
a guitarres, violins, pianos, saxos, flautes i veus, perquè uns 150 musics delectaren a companys i familiars en cadascun dels concerts programats per l’Escola de Música del
col·legi. Set audicions de gran èxit que van confirmar un fet que
ja se sap: l’educació musical a La Salle sona fort i molt bé.
El concerts d’enguany es van celebrar els dies 18, 19, 21 i
22 de març, en la franja de migdia, facilitant l’assistència a les
famílies i als alumnes de l’Escola de Música, que anaven d’oients
per fomentar el gust per la música. El teatre, que va arribar a
reunir a un miler d’espectadors, es va convertir en l’espai ideal
per la seva bona sonoritat i acústica per gaudir del solemne
piano de cua o la increïble veu d’algun dels intèrprets.
Les audicions, en aquesta edició, van ser de cant i d’instrument (piano, violí, saxo, flauta travessera i guitarra). La majoria
dels alumnes, amb els nervis habituals després de mesos d’as-
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Escola de Música
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UN SOL COR,
UN MATEIX
COMPROMÍS,
UNA SOLA VIDA
S A N T J O A N B A P T I S TA D E L A S A L L E
300 ANYS D’ESCOLES CRISTIANES

El 7 d’abril del 1719 moria a la ciutat francesa de Rouen Joan Baptista de La Salle.
Ara, doncs, en acomplir-se el tercer centenari d’aquella efemèride, la institució La
Salle en la seva totalitat, la família
lasal·liana arreu del món, en fem memòria
tot agraint el llegat que aquell home compromès, de fermes conviccions i de condició
generosa, va posar al servei de l’educació
dels infants del seu temps i de les generacions venidores. Amb constància i obstinació es va lliurar sense limitacions al
compromís de proveir la societat de les
eines que permetrien que els infants, de
totes les condicions i sense diferència de
classes, creixessin, en paraules seves, “com
a bons ciutadans i bons cristians”. I nosaltres, avui, en aquest món tan diferent, que
probablement ell no va poder imaginar
mai, i en el marc d’aquesta commemoració,
volem honorar el seu mestratge renovant
el compromís amb la responsabilitat i la
missió que ens va encomanar.

a seva no va ser una tasca fàcil. L’ambient de la França
de la seva època girava al voltant de quatres eixos que
movien la vida econòmica, social, política i cultural. La
població del moment, uns 17 milions d’habitants amb una edat
mitjana de 35 anys, havia estat delmada per la guerra, la pesta, la
fam i la misèria, i per la privació cultural dels pobres, una categoria
que incloïa els fills dels artesans i de la qual només restava exclosa
la minoria dels privilegiats. El repte era enorme, però va ser valent.
Va treure el coratge de la fermesa de les seves conviccions, de la
seva fe, va superar tots els dubtes,va vèncer totes les febleses, i va
superar les proves i les dificultats que el convidaven a abandonar
una empresa tan enorme i desproporcionada.
Al segle XVII la societat francesa, feta de camperols i artesans majoritàriament, a penes aconseguia res més que lluitar
per la simple subsistència.
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La França absolutista
Davant d’una aristocràcia decadent i mancada d’iniciativa
productiva, la burgesia emergent acumulava grans fortunes,
amb les quals comprava privilegis i poder, i es convertia progressivament en arrendatària dels béns de l’Estat. La seva aspiració
social s’emmirallava en els models aristocràtics i, tot aprofitant
la decadència de la noblesa, compraven títols i concertaven matrimonis d’interès per fer-se lloc a la cort i en les estructures del
poder. Les ocupacions de la noblesa, a la qual pertanyia també
la família de Joan de La Salle, eren bàsicament la magistratura
i la clerecia, dos estaments que, per la seva proximitat al poder
10

i a les classes dirigents, exercia una gran influència en la societat
francesa del segle XVII. El jove Joan, fill d’un magistrat, renuncia
a la carrera que l’havia de dur també a la magistratura, i segueix
la carrera eclesiàstica. Després de ser ordenat sacerdot, es doctora, amb 29 anys, en teologia. A aquesta primera renúncia que
li comporta la seva vocació, en seguiran d’altres. En la França
absolutista o de l’Antic Règim, que viu l’esplendor cortesana del
regnat de Lluís XIV (1643-1715), el Rei Sol, el poble baix viu en
una situació de misèria crònica, oblidat, explotat i desatès. Joan
de La Salle, que fàcilment hauria trobat com a clergue un espai
còmode en què gaudir dels privilegis que li augurava la seva
condició social, pren partit pels pobres. Una nova renúncia, o
una nova conquesta, segons com es miri.

tica de la cort i fer-se un lloc entre la intel·lectualitat francesa
del XVII, que és el segle d’or de la literatura francesa, en el qual
excel·leixen René Descartes, Blaise Pascal, Jacques Benigne Bossuet, François Fénelon i tants d’altres. En aquest ambient
intel·lectual per a ús privilegiat de les elits, Joan de La Salle enceta el camí d’apropar la cultura als desfavorits mitjançant la
fundació de les Escoles Cristianes i d’una nova Congregació religiosa, els Germans de les Escoles Cristianes, per proveir de
mestres i catequistes les escoles. I no només això. La Salle ofereix una mirada innovadora de l’educació, que fa de l’alumne
el protagonista de la seva formació i posa al seu abast una manera diferent de fer i de ser escola: aprenentatge en francès, simultani i cooperatiu, amb responsabilitats dins la classe, etc.
A la mort de Joan de La Salle estaven en funcionament 42
escoles a 22 poblacions de França. La llavor estava sembrada i
ha donat fruit al llarg de tres-cents anys, superant tempestes,
dificultats, hostilitats i vicissituds, com ara la situació política de

Fundació de les Escoles Cristianes
Així, aquell home il·lustrat, opta pels desfavorits, pels ignorants, malgrat que podria haver optat per l’esplendor aristocrà-
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estudiants eren uns 700.000, és a dir, un nombre notablement
menor que l’actual.
En aquest context és essencial, als centres educatius lasal·lians,
el compromís dels laics; més que mai avui les nostres escoles es
vivifiquen amb aquesta saba imprescindible del compromís dels
laics que coneixen, viuen i es comprometen amb l’esperit, la missió
i el caràcter propis de la Institució. I cal, també més que mai, que
aquest compromís creixi, s’aprofundeixi i s’escampi: el compromís
d’homes i dones que, com a “associats”, assumeixen la tasca i la
responsabilitat de mantenir la Missió Lasal·liana.

França el 1904, amb la supressió de les institucions religioses
docents. I és aquest camí el que ens ha dut fins aquí i fins avui.
Un avui i un ara en els quals renovem el nostre compromís amb
l’esperit i la missió educativa lasal·liana. I nostra és la responsabilitat de donar vitalitat i continuïtat a aquest camí.

Missió educativa arreu del món
Avui, la prioritat dels Germans de les Escoles Cristianes segueix sent la mateixa que fa tres-cents, com ens ho recorda el
Gmà. Superior General, Robert Schieler: “Oferir als necessitats
una educació humana i cristiana de qualitat”. Això s’aplica tant
a casa nostra com als altres 82 països amb presència de La
Salle, i d’aquí procedeix també la diversitat de respostes i carismes amb què s’acompleix aquesta missió arreu del món, adaptant-se a les necessitats concretes d’allà on s’incardinen les
escoles. La Salle manté arreu del món un miler de centres educatius, dels quals 72 són universitats. Un milió d’alumnes assisteix als centres de la xarxa lasal·liana. Aproximadament uns
100.000 educadors s’encarreguen de la formació acadèmica,
humana i cristiana d’aquests alumnes. I són 10.000.000 els ex
alumnes actius que s’han format en aquestes aules. Tota
aquesta tasca educativa va rebre un reconeixement internacional per part de la UNESCO amb l’atorgament del premi NOMA
d’alfabetització a les institucions lasal·lianes.
Aquesta xarxa dinàmica, però, s’enfronta avui a un constant
descens del nombre de vocacions religioses. Els Germans són
avui només 4.000 enfront dels 16.000 de l’any 1970, quan els

La Salle a casa nostra
A casa nostra, el Germans i els educadors, vora 1.850, atenen 23.500 alumnes a 24 centres educatius que imparteixen
des d’educació infantil a batxillerat i cicles formatius. A més s’hi
imparteixen estudis universitaris al Campus La Salle Barcelona i
a la Universitat Oberta La Salle. S’atenen a la Fundació Comtal
nens, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com
les seves famílies, per obrir-los oportunitats de futur.
La visió global del ministeri lasal·lià arreu del món il·lustra
clarament la manera com, al llarg dels seus 300 anys d’història,
el projecte lasal·lià ha anat variant en la seva expressió, tot omplint-se de vida i de creativitat, gràcies al treball que han fet
“junts i per associació” els membres de la comunitat lasal·liana,
Germans, associats, alumnes i exalumnes, i l’empremta que han
deixat en cada època.
Avui, tots, Germans, associats lasal·lians (persones amb com12

promís públic de viure i servir la Missió Educativa), professorat, educadors, PAS, famílies, alumnat, joves..., som cridats, amb motiu
d’aquesta celebració, a fer-nos més fraterns, a estar més atents a
l’altre i a ser constructors d’història lasal·liana amb visió de futur.
El Gmà. Robert Schieler ens convida a viure i a celebrar amb
joia aquest tricentenari: “Celebrem amb alegria l’any jubilar
com una expressió del nostre compromís de viure l’Evangeli i la
missió lasal·liana, units com a lasal·lians en un sol cor, un mateix
compromís, una sola vida”. I aquest és justament el lema que
identifica aquestes celebracions jubilars. Per donar-li valor, el
passat 21 de novembre vam formar l’etiqueta #300anyslasalle
en lletres humanes amb la col·laboració de totes les etapes
eduactives. Per altra banda, el 14 de maig tancarem el tricentenari amb un acte al barri, fent una cadena humana pel perímetre de l’escola sumant les forces d’EI, EP, ESO i BAT, acabant
amb una ofrena floral a l’estàtua de Sant Joan Baptista La Salle.
Germà Joan Carles Vázquez
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Els alumnes commemoren
les Víctimes de l’Holocaust
ls alumnes de 2n de Batxillerat Internacional hem organitzat, per l’assignatura d’història, una exposició per
commemorar les víctimes de l’etapa més fosca que es
va viure a Europa el segle passat: l’Holocaust a mans del règim
nazi durant la Segona Guerra Mundial.
D’aquesta manera, l’exhibició s’ha ubicat en tres espais diferents a l’entrada de l’edifici de batxillerat de l’escola. Per una
banda, s’ha fet un eix cronològic que explica l’arribada al poder
del canceller Adolf Hitler i el transcurs de la guerra. En segon lloc,
s’ha volgut entrar en més detall mitjançant l’ús d’imatges originals
que relaten certs aspectes de l’època amb les seves respectives explicacions. I per últim, s’ha representat un dels camps d’extermini
més reconeguts per la seva major concentració de jueus: Auschwitz Birkenau. En l’elaboració del camp s’ha reproduït la seva
porta, el lema de l’entrada “Arbeit macht frei” (el treball et fa
lliure) i les tan característiques vies de tren presents en l’original.
D’altra banda, dins el camp s’han inclòs imatges reals, cartes
autèntiques d’un jueu del camp de Dachau i la representació
de les categories associades a cada tipus de presoner. A més,
des d’altres assignatures, com literatura catalana de 1r de Batxillerat Internacional, els alumnes han escrit cartes posant-se en
el lloc de les víctimes. Des de castellà s’ha volgut fer referència
a la relació de l’Holocaust i el sefardita, i a matemàtiques nivell
superior de 2n de l’IB s’ha realitzat un estudi sobre el funcionament de la màquina enigma emprada pels alemanys.
És així com, des de la nostra classe, hem volgut recordar
a tots els alumnes, professorat i personal de l’escola el Dia Internacional en Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust,
celebrat el 27 de gener, coincidint amb l’alliberament
d’Auschwitz Birkenau el 1945. A través d’aquest acte, pretenem fer arribar un missatge clau: el fet de recordar fins on
podem arribar els humans. Com bé diu la nostra professora,
la història està per no oblidar-la, i un capítol tan cru com
aquest s’ha de mantenir sempre present si volem viure en un
món on les persones siguin persones i res més, independent-
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ment del color de pell, el gènere, l’orientació sexual o la religió.
Som conscients que encara queda molta feina per aconseguir un fet que hauria de ser de sentit comú per a tothom, i
aquest és el nostre granet de sorra en una platja que tots hauríem d’obligar-nos a omplir.
Laura Pernía, 2n IB

La sortida filosòfica al MACBA
i l’art. Els alumnes partien del concepte de justícia/injustícia que
trobem a la República de Plató i, així, ho podien relacionar amb
alguna de les obres que van veure a les exposicions del museu,
tant en la ruta guiada com en la posterior visita lliure.

l grup d’alumnes de Filosofia del Batxillerat Internacional va anar de visita al MACBA el passat 21 de gener.
L’objectiu era experimentar la filosofia en el món actual i en la realitat que ens envolta, relacionant-la amb la història

E
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Les convivències
de Confirmació
es ja tradicionals convivències de la Confirmació es
van realitzar el 8 i 9 de febrer en un espai que complementa la formació de tot l’any partint de jocs, dinàmiques i activitats que serveixen per tractar els aspectes
fonamentals de la Confirmació viscuts des d’una perspectiva
diferent.
A més a més, el dissabte dia 8 es van incorporar els
pares, ja que creiem que és molt necessari obrir espais de
diàleg intergeneracional, especialment en etapes tan importants com l’adolescència. Vam poder acabar les convivèn-

L

cies tots junts compartint l’eucaristia i el dinar de germanor.
Tal com va explicar un dels participants, Marc Giralt, “las colonias de Confirmación me sorprendieron bastante porque
pensé que iban a ser diferentes. Me gustaron porque se realizaron actividades de reflexión, otras más lúdicas y otras en
grupo. Yo pensaba que estaríamos solamente centrados en lo
religioso pero fue algo más amplio. En conclusión, todos nos lo
pasamos muy bien y las recomendamos para el año que viene”.
David García, cap de pastoral

Jornada de portes
obertes a la UAB
ls alumnes de segon de batxillerat, el passat dimecres
6 de febrer, vam anar a les jornades de portes obertes
de la UAB. Ens vam trobar amb els professors a la parada de ferrocarrils i diversos universitaris ens van repartir una
carpeta i un tríptic amb un mapa de la universitat i l’horari de
les conferències. En petits grups, cadascú va anar a les dues xerrades que va voler.
En general, en totes les xerrades es presentava el campus, i
un parell d’alumnes que estan fent la carrera universitària, juntament amb un professor, presentaven els Graus. Aquestes trobades ens van permetre conèixer millor les assignatures i les
sortides que tenen els Graus, a més de conèixer de primera mà
l’experiència d’alumnes que l’estan cursant. Un altre aspecte
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positiu de la sortida és que ens vam poder endinsar en el món
universitari i adonar-nos-en que no té res a veure amb l’escola.
És un lloc molt més gran en el qual fàcilment et pots perdre.
Cal destacar que a la universitat vam poder conèixer estudiants
d’altres escoles que venien de molts llocs com, per exemple, del
Garraf i fins i tot de Menorca.
Tots vam sortir molt satisfets, ja que gràcies a la informació
proporcionada ens vam interessar per una carrera o bé ens va
obrir els ulls per descartar-la, o fins i tot vam recopilar informació
d’alguna que ni tal sols sabíem que existia. Valorem aquesta
sortida com una gran ajuda per als alumnes d’últim curs.
Ana Argemí, 2n de Batxillerat

ESO i Batxillerat

‘Afanys d’amor
perduts’ al TNC
dans durant tres anys, per dedicar-se exclusivament a l’estudi.
Fins i tot, prohibeixen que cap dona s’acosti a menys de mil milles de la cort. Tanmateix, els visitarà una ambaixada de la princesa de França, acompanyada de tres de les seves dames, per
recuperar el territori d’Aquitània. I tot canviarà a partir d’aquest
moment.
Vam passar una estona meravellosa, divertida i, com sempre, molt agradable. Esperem que el curs vinent es continuï fent
malgrat que els de segon ja haurem començat una altra etapa
lluny de la nostra escola.

l divendres 15 de febrer, a les vuit de la tarda, un grup
d’alumnes de 2n i alguns de 1r de Batxillerat vam anar
al Teatre Nacional de Catalunya a veure l’obra Afanys
d’amor perduts, una de les comèdies menys conegudes de
William Shakespeare. Vam anar uns 40 alumnes i ens van acompanyar 5 professors.
Aquesta activitat la vam iniciar l’any passat i hem volgut repetir-la aquest curs. Deixant de banda que aquest teatre és un
indret meravellós arquitectònicament, veure una obra sempre
ens aporta grans moments de felicitat i riure.
L’argument de la comèdia parteix del jurament fet pel rei de
Navarra i tres dels seus cavallers d’allunyar-se dels plaers mun-
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Us animem que aneu al teatre!

Una lliçó de superació en la
xerrada de l’Institut Guttmann
ls alumnes de 2n de Batxillerat vam tenir el plaer de poder escoltar tres voluntaris de l’Institut Guttmann el dia 7 de febrer.
Un d’ells, en Ricard, ens va permetre experimentar, en primera persona, el que és anar en cadira de rodes.
Seure en una cadira de rodes ens fa adonar-nos de tot el que tenim i no valorem. Malauradament, moltes vegades
donem per òbvies coses com, per exemple, caminar. I no només el que és tan bàsic, sinó poder fer esport o conduir sense necessitat
de cap mena d’aparell adaptat.
Aquesta ha estat una experiència difícil de descriure per a mi. Et genera una sensació d’impotència i ràbia, d’inferioritat respecte els altres, de limitació per moure’t
i per viure. Això és el que jo vaig sentir
en els dos minuts que vaig seure-hi.
El Ricard, però, ens va donar la lliçó
més gran de voluntat, de ganes de viure,
de sacrifici, d’esforç i, per a mi, la més important, de superació. Estem profundament agraïts perquè hagi compartit la
seva vida amb nosaltres amb la voluntat
que ho pensem dues vegades abans de
fer alguna imprudència.
Mil gràcies de tots els alumnes de 2n
de Batxillerat.

E

Carlota Bernadí, 2n Batxillerat
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Finestra Oberta

El Sopar
Solidari més
multitudinari
per al seu projecte “Escola 2a Oportunitat “. El seu objectiu és
afavorir l’èxit educatiu dels joves. Representants d’aquesta entitat i els Germans de l’escola també hi han assistit, juntament
amb les famílies i els seus fills.
I és que si mirem més enllà d’una taula parada, veurem les
mans i el cor de moltes persones entregades per a que aquest
sopar sigui cada any una realitat. Donem les gràcies a tothom i
també als alumnes d’ESO que han col·laborat amb el “plat solidari” des de les aules.

nes 326 persones han celebrat el tradicional Sopar Solidari al menjador de l’escola durant la nit del 13 de
febrer. A primera hora de la tarda, ja s’estaven duent
a terme els preparatius, amb els alumnes d’IB decorant el menjador. Mares, professores i alumnes voluntaris han preparat safates amb pa amb tomàquet i embotit. En aquest sopar, moltes
persones han mostrat les seves habilitats culinàries i dues d’elles
s’han endut el premi al millor plat dolç i plat salat.
El beneficiari d’aquesta edició ha estat la Fundació Comtal
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Proide

Una experiència que et canvia la vida
patronat i l’equip de gestió. Però això no és nou per a nosaltres, ni
tampoc per a mi. I és que ja fa uns anys la idea de marxar amb una
organització per dur a terme algun tipus de voluntariat m’havia passat pel cap en més d’una ocasió. El 2012 vaig ser fidel als meus desitjos i em vaig atrevir a viure l’experiència del voluntariat
internacional.
En total van ser 30 dies on vaig endinsar-me en una cultura
molt diferent. Ser fora de casa i deixar les comoditats de la zona
de confort em va fer adonar que carregava una mena d’impermeable que impedia que res penetrés. Al Perú, però, sense
aquest impermeable, desprotegit i vulnerable, tot va començar
a prendre una dimensió i intensitat que m’ha transformat i que
ha modificat el lloc que ocupo al món.
Moltes persones que han gaudit una experiència semblant
retornen amb moltes inquietuds i amb ganes de generar un canvi
en la societat. Es compleix allò que diu el lema de l’Estiu Solidari:
“L’estiu que et canviarà la vida”. No la canvia en aquell moment,
simplement inicia el canvi. I, com fer-ho? PROIDE és el lloc perfecte per canalitzar aquestes inquietuds. A través d’ella podem
aprendre a viure al Nord sense afectar el Sud, i podem seguir
col·laborant amb el Sud estant al Nord.
T’uneixes al canvi?

omencem aquestes línies amb un gràcies sentit i profund. PROIDE és gràcies a persones com tu, que ens
ajudes a fer possible projectes, i és que som l’expressió del somni del nostre fundador en el món globalitzat.
PROIDE, que ja va camí dels 30 anys d’història, vol seguir
apostant per la igualtat d’oportunitats arreu del món. I no
en qualsevol món, volem un planeta viu i sostenible, on la
societat sigui conscient de l’impacte que tenen les seves accions en el medi ambient. Volem seguir atenent els més empobrits i socialment oblidats des del respecte per qui són i
des de la necessitat que tothom esdevingui protagonista en
aquesta societat.
Enguany iniciem una nova etapa a l’entitat on hem renovat el

C
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Notícies

L’alegria del Carnestoltes!
La festa l’hem celebrat el divendres
1 de març amb la visita del rei Carnestoltes i el Sr. Jutge. Amb tots els nens i
nenes del cicle inicial han compartit moments divertits a la classe amb música i
ball. Junts hem rigut amb petites representacions teatrals, en les quals el jutge
ha perseguit per totes les aules al trapella
del Carnestoltes, que només s’ha preocupat de fer gresca i animar els alumnes
a seguir-lo i, així, no treballar. Amb els
alumnes de primer, el jutge ha fet un judici amb el veredicte de desterrar-lo a un
lloc on pugui aprendre a llegir i escriure i
deixar-se de tanta disbauxa.

A la tarda, per celebrar el Carnestoltes,
hem fet un recorregut per la història de
la humanitat. Cada curs ha preparat les
seves disfresses amb molta il·lusió, dissenyant-les, proveint-se dels materials, retallant bosses, enganxant-hi elements,
preparant els complements… I tot en un
temps rècord! Com sempre, ho hem
aconseguit!
Els alumnes de primer de Primària s’han
disfressat dels alegres i daurats anys vint,
amb uns vestits de xarleston ben llampants; els de segon, s’han disfressat
d’homes i dones de la prehistòria; els de
tercer, amb unes corones de llorer, d’em18

peradors romans; i els de quart, de faraons del Baix Egipte. Quan ha començat
la rua ja estaven preparats tots els alumnes de cicle superior amb les seves originals disfresses, que els esperaven fent-los
el passadís i aplaudint als més petits del
col·legi.
Després de la rua han anat al pati per representar els balls i coreografies que han
assajat durant molts dies. Les famílies ens
han acompanyat en una tarda ben lluïda
i plena d’emocions. Ara toca gaudir del
bon record i fins l’any vinent!
Educació Primària

Esports

Les nostres gimnastes, campiones!
E

l dia 26 de gener es va celebrar la primera fase de gimnàstica rítmica, organitzada pel CEEB, on van participar-hi les nostres gimnastes:

Maria Rosa Solergibert, Cadet nivell C.
Paula Solergibert, Cadet nivell C.
Sofia Silva, Cadet nivell C.
Ariadna Caselles, Infantil nivell C.
Júlia Villa, Aleví nivell C.
Aina Canalejo, Aleví nivell C.
Les cadets, Maria Rosa i Paula, van quedar en segona i tercera
posició, respectivament, d’un total de 20 participants.
L’enhorabona campiones!
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Entrevista a Kenti Robles
Exalumna futbolista

Vaitiare Kenti Robles Salas es una jugadora de fútbol
profesional que actualmente defiende la camiseta
del Atlético de Madrid y de la Selección mexicana,
con la que ya ha disputado 58 internacionalidades y
ha marcado 13 goles. Nacida en México D.F.
(15/02/1991), Robles estudió el bachillerato en la escuela y tiene el Grado en Pedagogía y en Magisterio
de Primaria con Mención en Educación Especial.

¿Qué recuerdos tienes de La Salle Bonanova?

También eres habitual de la Selección de México.
¿Cuáles son vuestros objetivos?

Tengo momentos muy buenos allí, aunque también he perdido
algunos para poder compaginar los estudios con el deporte.

Los objetivos más próximos son ganar una medalla de oro en
los Juegos Panamericanos de Perú y clasificarnos para los Juegos
Olímpicos.

¿Con qué te quedas de tus años en el colegio?
Con los amigos que aún conservo hoy en día, con el recuerdo
de los profesores y en especial de Florenci Bové, que siempre
ha seguido mi carrera.

Con el Atlético de Madrid vais líderes, siendo las vigentes
campeonas de la Liga, y jugaréis la ﬁnal de la Copa de la
Reina después de ganar al Barça 2-0. ¿Qué crees que es lo
más importante en un vestuario para tener estos éxitos?

¿Qué formación y valores destacarías de La Salle?
El trabajo en equipo, la cooperación, la tolerancia, la libertad,
el respeto, la autonomía… Podría poner una larga lista.

Aceptar tu rol, saber convivir y respetar tanto a tus compañeras
como al cuerpo técnico.

¿Te costó compaginar los estudios con el fútbol de elite?
Sacrifiqué muchas cosas, pero lo hice porque sabía a donde
quería llegar. Y lo he logrado.

En 2016 debutaste con la Selección Catalana Absoluta en
El Sadar, en Navarra. ¿Qué signiﬁcó para ti defender
este escudo?

Has jugado en el Espanyol, Barça y ahora Atlético de Madrid.
¿Qué representa para ti jugar en la Primera División Española?

Fue un orgullo. Llevé ese escudo en categorías inferiores y siempre he dicho que es un placer poder vestir esa camiseta.

Es una recompensa a mi esfuerzo, dedicación, constancia y disciplina.

¿Cuántos títulos y cuáles has ganado?

El fútbol femenino está creciendo mucho en los últimos años.
¿Se está haciendo un buen trabajo en los equipos de base de los
clubs? ¿Y cómo ves la evolución fuera de España?

He ganado 5 ligas españolas y 4 Copas de la Reina. Con la Selección he jugado dos Mundiales, en 2015 conseguimos la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto, y en
el año 2018 ganamos la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

Sí, en España están haciendo un gran trabajo. El ejemplo más
claro lo tenemos el año pasado cuando la Selección Española
sub 17 quedó por primera vez campeona del mundo. En cuanto
a la evolución fuera de España, dependerá de donde hablemos,
pero al final lo que se busca es la igualdad.
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“La Salle me
enseñó el trabajo
en equipo,
la cooperación
y el respeto”

