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uan el passat 12 de març de 2020 l’Administració educativa va decretar el tancament dels centres educatius
de tot Catalunya i Espanya, motivat per la preocupant
incidència que la pandèmia de la Covid-19 començava a tenir a
les grans ciutats del nostre país, tancàvem les portes del col·legi
ignorant que no hi tornaríem fins al mes de setembre de 2020.
Ningú ho podia imaginar.
Aquell mateix dia a primera hora del matí vaig convocar una
reunió amb tots els responsables de les diferents seccions: els
Caps d’Estudi de les quatre etapes educatives, juntament amb
la comunitat de Germans, els encarregats dels serveis de neteja,
cuina, menjador, infermeria i residència d’estudiants per presentar el primer protocol d’actuació davant la Covid-19 que
s’havia publicat des de La Salle Catalunya i que s’havia d’adaptar al context del nostre col·legi. A aquella reunió foren moltes
les decisions preses i que havien de passar a ser executades
d’immediat. A primera hora de la tarda, però, arribava la comunicació del tancament de totes les escoles del país per protegir
la salut de la ciutadania.
Fruit de l’anàlisi constant de la situació vam ser capaços de
posar en funcionament un model de treball a distància que va
anar evolucionant al llarg de les setmanes. Tots els equips del
col·legi van fer un gran esforç per acompanyar acadèmica i
emocionalment els alumnes i les seves famílies portant, al món
virtual, el valor que ens caracteritza: la proximitat. També les reunions de treball amb l’AMPA i la comunicació en línia van aportar tot el valor necessari per ajudar al col·legi a donar una
resposta adequada al context que vam viure en aquell moment.
Així, vàrem arribar a final de curs, quan La Salle Bonanova,
ja al mes de juny, va poder reobrir de nou les portes per acollir
els alumnes d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO. Els alumnes de
Batxillerat van seguir les classes en línia fins dies abans de la Selectivitat per evitar possibles contagis que deixessin alumnes
sense la possibilitat de fer aquests exàmens i evitar veure compromès el seu accés a la Universitat. I ja al mes de juliol es va
poder dur a terme l’activitat de lleure “juliol diferent”.

Q

“Ha calgut repensar
totes i cadascuna de les
activitats i serveis que
oferim al col·legi per
adaptar-los a la
normativa actual per
protegir la salut
de tota la comunitat
educativa”
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connectades per poder veure els alumnes que segueixen les
classes des dels seus domicilis; entre d’altres.

La reobertura de l’escola durant els mesos de juny i juliol
fou possible gràcies a l’esforç dels equips de treball que varen
redactar els plans de reobertura atenent a les noves mesures de
protecció davant la Covid-19. Fou l’assaig general del que podria passar al setembre, amb la tornada a l’escola de tota la comunitat educativa i els alumnes.

La reobertura del setembre 2020
La pandèmia de la Covid-19 està canviant moltes coses i
maneres de fer. Per fer possible la reobertura han calgut moltes hores de reunions de treball multidisciplinari per adaptar
la diversa normativa sobre aquest aspecte al context de La
Salle Bonanova.
Aquestes reunions es van iniciar el 14 de juliol de 2020 i
es van anar succeint al llarg de tot l’estiu. Ha calgut repensar
totes i cadascuna de les activitats i serveis que oferim al col·legi
per adaptar-los a la normativa actual per protegir la salut de
tota la comunitat educativa: entrades i sortides, sentits de circulació de persones, com evitar aglomeracions, com organitzar els grups d’alumnes, com adaptar els projectes al nou
context, com segmentar els patis, com combinar les activitats
de l’Escola de Música i Langcentre amb el servei de menjador,
com dur a terme l’activitat de piscina, l’activitat del club, les
reunions i entrevistes de famílies, la gestió de les inscripcions
als diferents serveis, com garantir la seguretat de la salut a les
extraescolars, les reunions dels diferents equips de treball, la
distribució de responsabilitats relacionades amb els protocols
de prevenció davant la Covid-19, la comunicació de tots el
canvis a les famílies i alumnes, la instal·lació de dispensadors
de gel hidroalcohòlic, la senyalística vertical i horitzontal, dissenyar sistemes de cita prèvia... En definitiva, repensar el
col·legi en el sentit més ple de l’expressió.
Ara que hem arribat al final del primer trimestre d’aquest
curs tant especial, aprofito aquestes línies per agrair profundament la col·laboració i implicació de tota la comunitat educativa
per fer possible que el dia a dia de l’escola, en aquest context
de pandèmia, hagi estat el més proper a la normalitat que coneixíem abans del 12 de març de 2020.

La formació dels equips: pedagògica i tècnica.
L’activitat docent durant el confinament es va anar combinant amb diversos seminaris que diferents experts oferien en
matèria de treball acadèmic en línia. Als darrers dies de juny i
inicis de juliol, la Direcció del col·legi i la Direcció de la Xarxa
de centres La Salle Catalunya, va organitzar uns seminaris de
formació liderats per diferents mestres i membres del Group
of Research in Technology Enhanced Learning de La Salle
Campus Barcelona i experts de la UOC. D’aquesta manera, els
equips de docents de La Salle Bonanova van poder compartir
i reflexionar amb experts i investigadors en matèria d’ensenyament a distància, sobre els punts forts i les àrees de millora
que tenia el model que havíem construït per atendre els alumnes des del món virtual.
La reflexió acumulada en aquests seminaris, combinada
amb els escenaris pedagògics possibles que es podien donar en
aquest nou curs, ens van portar a la conclusió que la metodologia de treball que havíem d’implantar necessitava ser reversible, ja que enteníem que d’un moment a l’altre ens podíem
trobar amb un alumne o grup d’alumnes novament confinat a
casa, i aquest fet no havia d’aturar l’activitat acadèmica ni l’aprenentatge sota cap concepte.
Per fer front a aquesta reversibilitat també ha estat necessari
empoderar els docents. En aquesta línia, s’han dut a terme diverses activitats de formació per enfortir la competència digital, fent especial atenció al software que utilitzem al col·legi:
Sallenet, MS Teams i altres eines de l’Office365, així com el maneig de nous dispositius que hem incorporat, com webcams per
retransmetre les classes presencials en streaming, i pantalles

Jordi Gibert, director
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Educació Infantil

L’aprenentatge segons els Minimons
fem la proposta. Ens ajuden a representar i evocar aspectes de
la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que ens ofereix el joc i altres
formes de representació.
Els MINIMONS son compartits entre 2 o 3 infants i posa els nens
i nenes en situació per comprendre les intencions comunicatives dels
companys i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
Es treballa també la relació entre els membres de l’equip,
com interactuen entre ells i elles, com projecta cadascú el seu
món interior i exterior..., expressant vivències i el propi estat
emocional. Els nens i nenes autoregulen la gestió de les pròpies
emocions i accions.
Podem observar com organitzen el joc de manera simbòlica manipulant i construint a partir dels diferents materials i, alhora, com es desenvolupen amb el maneig o
destresa d’una psicomotricitat fina o gruixuda. És una activitat que també permet planificar, gestionar i descobrir. Per
tant, ens ajuda a treballar les capacitats intel·lectuals, així
com les funcions executives.
A partir d’aquest ‘simple joc’, aparentment sense massa intencionalitat, aconseguim estimular la creativitat i el pensament
divergent, així com l’enginy i la comunicació a partir del llenguatge tant verbal com no verbal. Es tracta d’un aprenentatge
amb el qual els alumnes són els protagonistes, ja que aprenen
de les seves pròpies vivències.

ls MINIMONS són escenaris de joc on s’hi aboquen diferents emocions, il·lusions, desitjos i/o fantasies. És
un espai de joc obert i per a totes les edats. És una activitat que realitzem a Infantil i que gira al voltant de la creativitat, la imaginació i el joc simbòlic.
Es tracta de representar o construir relats i històries inventades o viscudes. A partir de diferents elements, els nens i nenes
poden interactuar i establir relacions. El llenguatge fa que els
alumnes vagin estructurant el pensament.
Els MINIMONS poden ser totalment lliures o basats en una
proposta feta per la mestra. Per exemple, posant al seu abast
diferents materials, sempre organitzats i ordenats –la presentació és molt important–, amb una mica de música de fons i els

E
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Educació Infantil

La socialització a l’escola
i la importància dels amics
Els hem posat en la tessitura que a casa també poden dibuixar, pintar, fer construccions i diverses activitats que els hi
vam proposar. Ara bé, els alumnes arriben a la conclusió que a
casa, tot i tenir els pares, les mares, germanes i germans, no
tenen les mestres, que els hi expliquen i ensenyen moltes coses,
ni tenen els amics i amigues amb qui compartir les seves activitats. Alguns prefereixen venir a l’escola “per no fer la migdiada”, cosa que a casa continuen fent!
El que més enyoren són els amics, tot i que ràpidament
ho resolen dient que es poden trobar a la plaça o convidarlos a casa, i si no ens podem moure del domicili poden fer
una vídeo trucada.
També ens expliquen que a l’escola aprenen més perquè les
mestres ensenyen moltes coses, mentre que els pares i mares
“ens diuen... la mestra diu que has de fer...” i ells i elles segueixen fent la seva feina.
Tots arriben a la conclusió que l’escola és MOLT XULA i
que és el que més els hi agrada. Encara que estimin molt els
pares i mares, venir a l’escola amb les mestres, monitors i, sobretot els amics i les amigues, i jugar amb ells al pati és el
millor del món mundial! Estem mooooolt contents!

ls nens i nenes tenen una gran capacitat d’adaptació
als canvis i més quan les coses s’expliquen i tenen un
bon fonament. Tot i així, els hi hem volgut preguntar,
en forma d’entrevista, quina havia estat la seva experiència de
l’escola a casa:

E

- Què és el que més us agrada de l’escola?
- Quan estàveu a casa, què és el que vàreu trobar a faltar?
- Sabríeu explicar si estàveu contents a casa, el per
què?
- Vàreu tenir moments d’enyorança?
- Si tornéssim a fer escola des de casa, què és el
que no voldríeu perdre o deixar de fer?
Els nens i nenes que hem entrevistat d’una manera informal
ens han explicat que els hi agrada fer activitats com ara jugar,
dibuixar, pintar amb aquarel·les, LEGO, els racons que fan amb
les mestres i els companys i companyes...

Educació Infantil
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Primària

Un nou curs, nous reptes
prescindible perquè els nens i nenes es poguessin reincorporar
esprés d’un curs trencat sobtadament, sense temps ni
esglaonadament, amb el màxim benestar possible, al dia a dia
espai per acomiadar-nos física i emocionalment, va sede l’escola i anar assolint sense neguits els continguts curricuguir un llarg i incert confinament. Tot es va trencar de
lars, els quals també s’han hagut de replantejar. En un primer
cop, vam perdre la relació amb els companys i companyes, la
moment, es va revisar tot el que era essencial en el curs passat
rutina en les activitats diàries, la vivència a l’escola i alguns, fins
i que no es va poder assolir. Tot això es va incorporar al nou
i tot, la pèrdua d’algun ésser estimat. La petjada emocional en
curs, de forma seqüencial, per tal de poder dur a terme els nous
tota la comunitat educativa ha estat gran.
aprenentatges.
Per aquest motiu, en el retrobament del mes de setembre,
Els nens i les nenes ens han sorprès molt positivament, s’han
els docents vam plantejar que el més important i prioritari era
adaptat ràpidament a una nova realitat escolar que, us podem
l’acollida emocional de tots els nens i nenes en aquest nou curs.
assegurar, no està sent gens fàcil. RelacionarLes i els mestres de primària vam elaborar un
se amb alegria i il·lusió amb els companys de
Pla d’Acollida que va esdevenir un projecte
“El més important i
classe, tot i estar asseguts d’un en un, amb
quinzenal amb activitats específiques diferenprioritari era l’acollida
taules separades i amb una reducció significaciades per cursos. Aquesta primera quinzena
emocional de tots els nens i
tiva de les activitats col·laboratives en petit
es va desenvolupar de forma intensiva i, actualment, el duem a terme transversalment en ac- nenes en aquest nou curs” grup, és tot un mèrit.
Les noves rutines d’aula són desinfectar
tivitats del Pla d’acció tutorial. En alguns
taules, esmorzar i berenar a l’aula, la reutilització de les cantimmoments estem realitzant accions més específiques per poder
plores, l’ús permanent de la mascareta, circular en fila pel costat
donar resposta a la realitat canviant que ens toca viure, com la
dret, respectar l’espai de joc, saber esperar mentre es comença
mateixa malaltia, confinaments, quarantenes o noves directrius
una videoconferència per atendre els companys confinats... Tot
d’ensenyament o sanitat.
això i més, ho estan integrant i realitzant molt bé. Els docents
En iniciar el curs calia retrobar-se amb una realitat trencada:
estem molt satisfets i orgullosos de tots ells i elles. Les activitats
els companys, els mestres, la classe, l’escola, i amb la incertesa
del Pla d’acció tutorial que vam planificar a l’estiu estan donant
d’una situació sanitària encara no resolta, que ens obliga a múlun fruit extraordinari.
tiples canvis dins l’escola. De seguida vam veure que calia ajudar
En aquest escenari tan complex i incert, els vostres fills i filles
els alumnes a gestionar les emocions viscudes durant i després
ens demostren cada dia que estan creixent ràpidament en resdel confinament. A més, també era necessari oferir un espai de
ponsabilitat i autonomia. Tota una lliçó de vida!
diàleg i trobada i fer entendre als alumnes, des de la serenor i
la responsabilitat, el que ens toca viure i per què hem de seguir
les noves rutines a l’escola. Tot plegat ho hem considerat imCoordinadores de primària

D
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Primària

Les emocions viscudes
en una pandèmia mundial
Saps què és la Covid-19?

any 2020 ha estat totalment anòmal. Les noves normes de seguretat adoptades per contenir la pandèmia
han tingut un gran impacte en l’ensenyament. Per
poder contenir la propagació del virus, s’han creat grups bombolla a l’escola i en l’àmbit familiar. El compliment estricte de
les mesures sanitàries ha minimitzat el contacte entre nosaltres.

L’

Martina M.: “Una malaltia que es contagia. És un virus. És molt
perillós. Es contagia si no portes mascareta i no mantens la distància de seguretat”.
Nuria: “És nou. Per això hem de trobar una vacuna. Per saber si
tens la Covid-19 t’han de posar un palet al nas. Ara han pujat
els contagis i han canviat les extraescolars”.

Com han afectat aquestes mesures en les seves vides i emocions?

Quines emocions hem viscut a causa de la Covid-19?

Els jocs, les alegries, la companyia, l’amistat i, fins i tot,
l’afecte, abans es podien expressar lliurement, dins de regles socials. El contacte físic amb amics o familiars (germans, pares,
avis) era un tret típic de la nostra societat i jugava un paper important com a dinamitzador d’aquestes emocions i sentiments.
Amb l’epidèmia, però, les coses han canviat. Els infants han
d’evitar el contacte físic entre ells, respectar les normes de distanciament amb la resta de la societat, i dins de la família amb
els membres més vulnerables, i portar mascareta, sense poder
expressar-se lliurement o no mostrar les emocions en el rostre.

Nico: “Tristesa, perquè no podíem veure els amics i els avis. Ens
sentíem sols”.
Inés: “Por, perquè no sabíem què podia passar, i si ens contagiaríem o si ens afectaria molt”.
Juan Diego: “Ira, perquè no m’agrada anar amb mascareta; em
molesta i em dona calor”.
Julia: “Alegria, perquè després de tant de temps confinats hem
pogut tornar a l’escola i veure els amics”.
Bruno: “Avorrit, perquè no podia sortir de casa i veure els amics”.
Martina O.: “Sorpresa, perquè no sabia que arribaria la Covid19 i que ens confinaríem, i que tot seria diferent”.

Fins a quin punt aquest canvi en
els comportaments socials ha afectat les seves emocions?

En què és diferent l’escola aquest curs?

És evident que això ha tingut un impacte diferent. Entre
aquells alumnes integrats y expansius, donats al contacte físic i
social, ha provocat una certa sensació de frustració. Per això,
des del taller d’educació emocional, al cicle inicial de primària,
procurem estar al costat dels infants i proporcionar-los-hi eines
necessàries per afrontar aquesta situació. En aquest taller es pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com a element essencial del creixement integral de la
persona. Amb les activitats proposades, pretenem donar resposta a un conjunt de necessitats socials que no es troben ateses totalment dins l’educació formal, incidint en el respecte,
l’autoestima, l’autocontrol i l’empatia.
En una classe de primària hem volgut comprovar com viuen
la situació, l’adaptació que fan als jocs a l’hora del pati o com
es manifesten algunes de les conseqüències derivades als canvis
de comportament en les seves emocions. Les preguntes i les respostes als alumnes han estat les següents:

Maria: “Ens hem de rentar les mans, mantenir la distància, portar la
mascareta. No podem estar junts. No podem jugar a algunes coses”.
Xavi: “No podem beure aigua de les fonts. Al pati no ens
podem barrejar per classes. Juguem separats. Ens hem de posar
gel. Netegem les taules i les cadires”.

Al pati, com han canviat els nostres jocs?
Joan: “No podem anar al pati del parc infantil. No podem jugar
amb amics d’altres classes. No podem beure aigua”.
Max: “No tenim pilota perquè no la podem tocar, per no contagiar a altres nens. Juguem a altres jocs”.
Els jocs d’ara són: a fet i amagat; un, dos, tres pica paret; pillapilla; ‘macarrón chistero’; carrer 24; ‘colorín colorado’; en el parany del lleó; i el pistoler.
Nens i nenes de 2n d’E.P. D al taller d'educació emocional
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Notícies
El sentit i el valor d’anar a l’escola
El Servei d’Orientació Psicopedagògica
(S.O.P.) de La Salle Bonanova explica que
l’escola s’entén com una institució educativa
inclusiva, un espai on el repte fonamental
és formar els nens i les nenes, que aprenguin a desenvolupar-se com a persones integradores. La situació actual que estem
vivint ens planteja moltes reflexions i reptes
els quals ens ajuden a entendre la importància que té tornar a l’escola i poder gaudir
d’un curs intentant que sigui el més presencial possible.
Com qualsevol institució, està dotada
d’una estructura formal que pretén donar
una educació a nens/es i joves. Ara bé, si
estem d’acord en què qualsevol persona
aprèn de manera significativa en les seves
experiències quotidianes, aleshores, per a
què serveix l’escola?
El sentit de l’escola no és només el de
l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts o d’habilitats bàsiques per guanyar-se
la vida. El sentit de l’escola és formar persones crítiques que es plantegin preguntes per
entendre el món i que, a la vegada, sàpiguen
respondre de la manera més adequada possible a les situacions que la vida vagi plantejant, no només a nivell individual sinó també
en convivència amb la resta del món.
Els beneficis d’estar a l’aula són molts i
ben coneguts. És important destacar i parlar
sobre l’impacte psicològic positiu que té per
a tots els alumnes poder anar, i estar, a l’escola. En primer lloc, contribueix a interioritzar i emmarcar un context de normes. Des
de primera hora que entren a les aules, així

com durant tota la jornada lectiva, els alumnes han de respectar tot un seguit de pautes
per tal d’aconseguir una harmonia i convivència entre tots els agents que hi trobem.
Cada espai on conviuen es caracteritza
per unes regles específiques, i s’ha d’aconseguir que l’alumne entengui quina és la funcionalitat de cada espai i com han d’actuar,
així com les normes de caràcter implícit, a les
aules, passadissos, lavabos, menjador, pati....
Entenem normes implícites aquelles que no
s’expliquen als alumnes, però que en un context de convivència amb tantes persones han
d’utilitzar. Tot plegat fomenta la responsabilitat de cuidar els espais i les persones, ajudant a crear zones harmòniques i de pau.
En segon lloc, destaquem els beneficis
d’un entorn de convivència. Anar a l’escola
reforça el fet de deixar de pensar i percebre
que el món gira al voltant d’un mateix,
aprendre a parlar del món des del món i no
només des del propi jo. A més, a l’escola
conviuen molts tipus de caràcters, valors i
ambients, i requereix una voluntat i participació per conviure i respectar cadascun
d’ells. Aquesta convivència contribueix a
l’esperit crític dels alumnes per l’exposició de
diverses realitats i contextos, promou l’autoregulació i reforça l’estimulació i el desenvolupament d’habilitats socials. També
promou una co-tutoria entre els companys
per ajudar-se mútuament i aprendre a ser
referents pels iguals.
Anar a l’escola proporciona un
espai segur on aprendre i desenvolupar,
a través de la pròpia experiència, les

eines necessàries per a la vida:
- Habilitats per a comunicar-se amb els
altres i acceptar les diferències.
- Desenvolupar la nostra personalitat i
saber gestionar les pròpies emocions i
saber conviure amb les dels altres.
- Cuidar el medi ambient.
- Resoldre conflictes.
- Accedir a la informació i saber reflexionar i opinar sobre la mateixa.
Podem concloure que el valor de l’escola és el de formar ciutadans conscients i
responsables, persones participatives i justes
amb els altres. Així doncs, l’escola ens permet aprendre a viure en societat. La convivència a l’escola fa que la persona se separi
de la família en un sentit positiu, pugui establir vincles i relacions amb els altres, se
senti part d’una comunitat i aprengui a treballar pel benefici d’aquesta, i s’hagi d’adaptar a les normes de comportament i
convivència, evitant possibles sancions, tal
com passa en la realitat social.
Segons Hannah Arendt, “l’educació és
el punt en el que decidim si estimem el món
el suficient com per assumir una responsabilitat per ell i així salvar-lo de la destrucció
que, si no fos per la renovació i l’arribada
dels nens/es i joves, seria inevitable”.
Eduquem, doncs, perquè el món perduri més enllà de nosaltres mateixos.
Enllaç Vídeo final (Tràiler oficial):
Pel·lícula “Camino a la escuela” (2013),
de Pascal Plisson Tràiler/www.caminoalaescuela.com

Els Pastorets i els pessebres virtuals
A finals de setembre teníem la il·lusió
de dur a terme l’obra dels Pastorets, la
qual es porta organitzant a l’escola des de
fa més de 40 anys, però la situació sanitària actual ho va complicar tot. Tanmateix, des de la Comissió de Cultura no
volíem defallir i quedar-nos sense obra.
Així doncs, es va demanar la participació de tota la comunitat educativa per
a que ens enviessin diversos vídeos re-

creant un dels moments de la tradicional
obra. Després de fer el muntatge, el
vídeo recopilatori es publicarà al canal de
Youtube de l’escola:
https://www.youtube.com/c/LaSalleBonanovaTV/videos
Tots els participants han cedit els seus
drets d’imatges a La Salle Bonanova amb
l’única finalitat de poder muntar i emetre
aquest vídeo.
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Moltes gràcies a tots i a totes per participar!
En l’enllaç següent també podreu visitar virtualment els pessebres realitzats
enguany pels alumnes de primària:
https://bonanova.lasalle.cat/pessebres-2020
Comissió de Cultura

Notícies
Canta i participa a la coral de La Salle Bonanova!
Sabies que l’escola acull una coral
d’adults? Es diu Coral La Salle Bonanova
i va ser fundada l’any 1985 per un grup
de mares i pares d’alumnes, en la que
també es va afegir gent de molt diversa
procedència i professió.
Des de 2007, la directora és l’Esther
Doñate, qui acumula una llarga i brillant
trajectòria en el món coral i musical. Sota
la seva direcció hem cantat en molts
punts de Catalunya i en diverses ciutats

espanyoles i europees. En quant al repertori, és divers, amb peces tant profanes
com religioses.
Si no t’atreveixes a formar part d’un
grup coral com el nostre, les paraules de
John Rutter, compositor anglès, segur
que et convencen: “La música coral és
quelcom que va al cor de la nostra humanitat, del nostre sentit de comunitat,
de les nostres ànimes. I jo sempre dic que
una església o una escola sense un cor és

com un cos sense ànima”.
Si vols saber més detalls, i t’animes a
cantar, contacta amb el president de la
coral, Àlex Roca-Cusachs al telèfon
636.487.442 o bé enviant un correu a
arocacusachs@gmail.com. Ah! No és
necessari saber música, només cal estimar-la. La música és vida, i la vida està
plena de música. Vine a fer-ho realitat!
https://youtu.be/IYAJOg5Ts8E

Manifest d’una
bibliotecària escolar
«La biblioteca escolar proporciona informació i idees que són fonamentals per
tal de reeixir en la societat contemporània,
basada en la informació i el coneixement.
La biblioteca escolar dota els estudiants
amb les eines que els permetran aprendre
al llarg de tota la seva vida i desenvolupar
la seva imaginació, fent possible així que
esdevinguin ciutadans responsables».
D’aquesta manera comença el ‘Manifest
de la biblioteca escolar’ de la UNESCO.
Amb aquesta declaració, juntament amb
les ‘Directrius IFLA per a la biblioteca escolar’, les biblioteques disposen d’un
marc de recomanacions i d’estàndards
en el context de l’ensenyament i de l’aprenentatge. En aquest sentit, el Departament d’Educació també realitza un
treball molt important en l’impuls de la
lectura, però si bé podem dir que les biblioteques escolars a Catalunya són més
vives i dinàmiques que mai, també és
cert que coneixen realitats ben diferents
segons el centre educatiu.
Algunes neixen com a eix vertebrador de l’escola, altres, de la tenacitat dels
docents, i unes terceres, de la voluntat
de les associacions de pares i mares d’alumnes. Tanmateix, aquestes biblioteques, tot sovint es nodreixen a partir de
l’intercanvi d’experiències entre diferents
persones, institucions i centres relacio-

nats amb el món de la biblioteca escolar. Ara per ara, i mentre no existeixi un organisme
oficial que vetlli per la biblioteca per a tothom en el sí de
l’escola, aquesta col·laboració i
cooperació entre els professionals esdevé essencial.
I en temps de coronavirus, a quins
reptes s’enfronta la biblioteca escolar?
Si a la realitat anterior se li afegeix la
situació actual, ens podríem preguntar si
la biblioteca està en disposició de continuar acomplint la seva missió i com ferho possible en aquest context
d’excepcionalitat. La resposta és que la
biblioteca escolar és indispensable, ara
més que mai, i ha de convertir-se en una
eina encara més important per a tota la
comunitat. De la mateixa manera que la
docència s’ha hagut d’adaptar -i ho continua fent-, és imprescindible que la biblioteca també es reinventi i creï noves
estratègies de funcionament.
També és una oportunitat per prioritzar funcions i implementar serveis, fentlos, si cal, encara més especialitzats i/o
personalitzats. En aquesta línia de possibles actuacions, entre d’altres, la biblioteca pot:
- Contribuir a no agreujar les bret10

xes socials i digitals amb l’elaboració de tutorials i materials específics d’aplicacions (App).
- Realitzar presentacions digitals de
llibres i de recursos digitals al voltant d’una efemèride o tema.
- Assegurar l’accés al llibre físic,
amb les corresponents mesures
de seguretat.
- Difondre el fons de la biblioteca de
manera diferent, elaborant guies
de lectura, recomanacions virtuals
de llibres, bibliotràilers, etc.
- Donar eines per a la cerca d’informació i entrenar en la consulta de
webs i contrastar-ne la informació.
- Oferir una selecció organitzada
de recursos digitals.
Com a reflexió final, una de les consideracions que apunta el Departament
d’Educació en aquesta nova realitat és
que la biblioteca escolar pot ser una eina
molt potent i el bibliotecari tenir un perfil
de mediador.
Yvonne Villaret

L

L’any de l’adaptació
La pandèmia generada per la Covid-19 ha
suposat un trasbals per a tothom. El coronavirus ha canviat la nostra manera de
viure i ha resultat un any difícil per a tots.
En aquest reportatge expliquem com s’ha
hagut d’adaptar l’escola a les noves circumstàncies i què ha comportat la nova
normalitat als alumnes i professors.

s segur portar els nens/es a l’escola? Segurament va ser
la primera pregunta que es van fer tots els pares quan
es va iniciar el desconfinament. La resposta és, rotundament, sí. El col·legi té un protocol molts extens sobre com actuar
en tots els casos. Per exemple, el recorregut en espais, tan interns
com externs, que han de seguir els alumnes des l’entrada fins a la
sortida està delimitat visualment amb traços a terra per saber per
on han d’anar els nens i nenes de cada curs.
El nostres hàbits han canviat, hem modificat la metodologia del dia a dia i la manera de comunicar-nos, i hem agafat
por en molts sentits. Tanmateix, l’escola no és un lloc de perill
gràcies a totes les proteccions i mesures de seguretat i sanitàries que s’han dut a terme. La desinfecció i ventilació de
cada aula es realitza entre classes. En el cas dels més petits,
són les mateixes mestres qui s’ocupen d’aquesta tasca; mentre que els alumnes més grans són els que s’encarreguen de
netejar el mobiliari, sempre sota la supervisió dels mestres.
Això també els permet ser partícips de les tasques que obliga
aquesta nova normalitat.

É

la salut dels nostres petits. A més, no ens hem d’oblidar que
aquestes modificacions afecten directament els professors, ja
que han d’exprimir al màxim el temps que disposen per poder
realitzar el temari i després fer la neteja de l’aula.
Cal destacar que aquestes alteracions han influït molt en el
dia a dia de tot el professorat de La Salle Bonanova. I és que
ara tenen menys temps per explicar i ensenyar les matèries que
imparteixen, però és remarcable la virtut que tenen per saber
treure tot el profit a les classes per a que els alumnes continuïn
amb el temari lectiu del seu curs corresponent. El més probable
és que els alumnes ho percebin però no ho notin, i això s’ha
d’agrair a l’equip altament qualificat que disposa l’escola. Sense
ells/es, res d’això seria possible.
Per al claustre de professors, la relació amb l’alumne també
ha canviat. La manera de relacionar-se, d’impartir les matèries,
és totalment diferent. Com afecta aquesta nova manera d’ensenyar als nostres fills i filles, de donar-los el suport que neces-

Nous costums, noves relacions
L’adaptació de constants
normatives referents a la ventilació i l’adquisició de nous
equips que dinamitzin l’aire
d’espais interiors també són
accions que l’escola ha emprat per intentar aconseguir
la millor eficàcia en aquest
àmbit, que no és cap altre
que preservar, amb tota la
màxima prudència possible,
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confidencialitat de la informació. Cal remarcar que els centres
educatius informen diàriament a la Generalitat de Catalunya
dels casos que es confirmen i les escoles implicades.
A més, per a les persones que accedeixin al centre, s’han
disposat dispensadors de gel hidroalcohòlic a tot el recinte, així
com també n’hi ha a totes les aules. D’aquesta manera, cada
vegada que els alumnes entren o surten se l’han d’aplicar, inclús
a l’hora d’anar al pati. Una altra mesura que s’ha pres ha estat
la de limitar l’us de les fonts. Els alumnes ja no les poden fer
servir i, per això, es demana que tothom porti una cantimplora
o ampolla d’aigua de casa. Totes les reunions entre escola i família es fan per videoconferència, per tal d’evitar el contacte
Els grups bombolla
entre gent externa al centre i el professorat. Per a que ens fem
Els alumnes ja no comparteixen espais comuns, els grups
una idea, el protocol de l’escola arriba fins al punt de
bombolla establerts fan que s’hagi trencat la relació
saber quin professor o monitor serveix l’aigua a un
dels grans amb els petits, però, per contra, des
grup concret d’alumnes a l’hora del menjador.
de l’escola han dinamitzat els espais de lleure
Per tant, és evident que l’escola està
generant activitats per a cada grup bombolla
L’escola està
completament preparada, adaptant-se a
per contribuir a què els alumnes no percecompletament
tots els canvis de manera proactiva i gesbin aquest aïllament. Cadascun dels patis
preparada, adaptant-se
tionant amb eficàcia els possibles casos
està definit segons les etapes educatives
a tots els canvis de manera
que es puguin donar. De fet, els contagis
amb diferents horaris d’entrada i sortida,
proactiva i gestionant amb
que s’han produït han estat externs, és a
i per diferents llocs d’accés. Aquests patis
eficàcia els possibles casos
dir, que han arribat de fora l’escola, desón rotatius setmanalment per a que no
que es puguin donar.
mostrant que les mesures adoptades i els
sempre siguin els mateixos llocs d’esbarjo i,
protocols establerts funcionen. Per això, entre
així, poder anar variant les activitats en funció
tots hem d’aconseguir que aquesta situació sigui
dels espais.
un tràmit ben lleuger per poder facilitar als alumnes
La logística implementada per l’escola, donada
el millor dels futurs. Recordem també que els pares tenim la
la seva extensió i la quantitat d’alumnes, ha estat dissenyada
obligació de dur a terme totes les recomanacions que ens
de la manera més acurada possible, per poder facilitar l’aïlladonen des del col·legi, per tal de garantir el bon funcionament de les classes en funció del curs, separant entrades, sorment de tot el que s’ha establert.
tides, patis i menjadors.
El 2020 serà recordat per tots, però estem preparats i ens
anem adaptant a les situacions que van sorgint. Per sort o per
La gestió dels protocols
desgràcia, ja sabem com actuar
Davant la confirmació d’un cas positiu, l’escola està prepadavant d’un fet que ha canviat les
rada per activar i actuar segons els protocols establerts, en
nostres vides, però mai deixarem
quant a l’aïllament de les persones implicades i amb la comunide posar el focus en el més imporcació que s’ha de fer a les autoritats sanitàries competents.
tant: que els nostres fills i filles
La Salle disposa d’un espai d’ús exclusiu per a les situacions
continuïn endavant, aprenent, mid’infecció que es puguin produir. Aleshores, s’activa tot el prollorant i creixent.
tocol mitjançant les persones designades pel centre per poder
Entre tots ens en sortirem.
dur a terme l’aïllament de l’alumne o professor implicat i donar
l’avís al CAP corresponent. Posteriorment, s’envia una circular
informativa a les famílies afectades, perseverant sempre en la
Pepe Jorro, pare d’alumnes
siten? Un aspecte important és la relació de proximitat, sobretot
amb els més petits, però també amb els de secundària i batxillerat. I és que la invisibilitat de l’expressió facial que comporta
la mascareta, la culpable de no deixar projectar la veu correctament o mostrar els somriures, tot i que sigui el gran escut que
tenim per protegir-nos d’aquest monstre, ha modificat el tracte
emocional. De ben segur que més d’un pare i mare no s’havia
plantejat aquesta qüestió. Tot això suposa un gran canvi i molts
esforços, un més, pel qual els mestres vetllen cada dia per no
perdre aquesta relació amb l’alumne.
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Els Germans i La Salle,
un binomi inseparable
E

ls quatres Germans de la Comunitat de Sant Gervasi, els
quals formaven part de la Comunitat de Bonanova i que
sempre se’ls podia veure pel centre, han hagut de traslladar-se a uns altres habitatges per tal d’evitar possibles contagis,
tenint en compte que es tracten de persones de molt risc. Ells són:

I, en un raconet, el millor tresor: llibres que tracten la història
de La Salle Bonanova, normalment, exhaurits. A més, aquest
racó s’ha enriquit recentment gràcies a l’exalumne i investigador
lasal·lià Albert Hill, el qual ha obsequiat el col·legi amb còpies
d’algun llibre que no teníem.

Germà Antonio Girón

Germà Pablo Álvarez

Col·labora amb el professorat d’ESO en les matèries de religió de 1r ESO, socials de 3r ESO i francès de 1r a 3r ESO. La
temàtica de religió gira entorn de la figura de Sant Joan Baptista
de La Salle: la seva família, la seva personalitat, la seva vocació,
la seva importància en el món de l’educació…
A socials, d’acord amb la professora de la matèria, dissenyen i
duen a terme diverses i originals activitats i jocs, encaminats a captar
l’atenció de l’alumnat, a incrementar la seva motivació i, finalment,
a involucrar els estudiants en el procés d’aprenentatge. En percebre-ho com un joc els resulta més atractiu i eficaç. Atenció + motivació + participació sempre serà, o podrà ser, un trio triomfador.
A l’assignatura de francès es preparen fitxes, activitats i senzills jocs per a un fàcil i ràpid coneixement de la llengua, ampliant
el vocabulari i millorant la comprensió lectora. A més, s’ha preparat un dossier amb exemples d’exàmens de certificació francesa
de diversos nivells, disponible pel professorat i pels alumnes.

S’encarrega dels museus, ja que els coneix bé des de fa
molts anys. I representa a la “Nova Comunitat Lasal·liana”, la
qual es reuneix cada tres setmanes, animada pel Sr. Joan Such,
aplegant representació dels Germans, dels Associats (algun no
professor, com l’Anna de Finestra Oberta), de professors com
Such, Nin o Ramon Zapater, i d’altres que es preparen per ser
Associats, com per exemple M. Alba Camps i Maria Rosa Vidiella. Aquesta comunitat s’està obrint progressivament a d’altres
professors o personal del col·legi que, sense ser Associats, volen
compartir l’espiritualitat lasal·liana.

Germà Ricard Serra
Les seves funcions passen per fer un seguiment de la relació
amb els professors jubilats de Bonanova; és vicepresident de l’Agrupació Catalana Colldejou de Promoció Excursionista A.C.C.P.E.,
la qual està establerta a algunes escoles de La Salle Catalunya; i
és membre de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
A la Bonanova hi té alumnes socis excursionistes des del 1980 i,
aproximadament, des del 2010, també alguns pares i mares d’alumnes que s’han fet socis i prenen part en algunes excursions. A
més a més, de manera mensual envia un correu electrònic a professors i professores sobre les diverses seccions del col·legi que coneix o que li han demanat, amb un arxiu sobre temes interessants
com poden ser la història del col·legi, de La Salle Catalunya, de la
Parròquia o del Barri de Bonanova; entre d’altres.

Germà Joaquim Porrera
És qui s’encarrega d’unificar el tresor d’informació lasal·liana
i de la història del col·legi que hi ha a l’antic despatx del Germà
Director de la Comunitat. Aquest espai estava ple de llibres de
diferents temes. Els ha ordenat i els ha ajuntat en diferents prestatges, amb l’etiqueta corresponent que explica el contingut.
S’hi poden trobar Memòries Escolars i Butlletins Bonanova, carpetes amb dades de l’alumnat de molts cursos, llibres sobre el
Fundador o sobre altres Germans prestigiosos per santedat o
per investigacions, llibres sobre temes de l’escola en general...

Comunitat de Germans La Salle Bonanova
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Música

Les adaptacions a les
Escoles de Música, Dansa i Escacs
de confinament i ha demostrat ser una eina que ens alegra en
aquests moments. Estem desitjant que la situació millori per
poder compartir amb tothom d’una forma presencial els concerts de Proide, les audicions, les corals... I si no és possible, la
tecnologia ens ajudarà a fer-nos-ho més proper. Que la música
ens segueixi acompanyant!

Escola de Música de La Salle Bonanova ha seguit donant la màxima qualitat als nostres alumnes en la seva
formació musical gràcies a l’adaptació que s’ha dut a
terme per fer front a la nova situació. L’experiència del curs passat ens ha fet veure la importància de donar, encara més, pes a
l’ús de la tecnologia per a seguir transmetent aquest aprenentatge amb la màxima qualitat.
Així, hem creat diversos cursos per la plataforma Sallenet,
per tal de donar una major difusió a l’aprenentatge musical. Hi
ha grups de sensibilització, de llenguatge amb cada nivell personalitzat, coral i combo. Dins dels grups de llenguatge estem
introduint material a Sallenet per complementar el que ja estem
treballant a les classes presencials.
A més a més, dins de les classes individuals d’instrument i
cant, a part del seguiment diari, també estem fent les classes
online amb els nois/es que estan confinats, i així poden avançar
en la destresa de l’instrument i/o cant. El professorat i els alumnes fan un gran esforç per adaptar-se als diferents escenaris que
ens estem trobant i, d’aquesta manera, l’Escola funcionaria en
cas d’un nou confinament total.
Àdhuc, la música també ens ha acompanyat en molts dies

L’

L’Escola de Dansa
Totes les noies que estan apuntades a l’Escola de Dansa
tenen la possibilitat de seguir amb l’activitat d’algunes classes
de manera telemàtica en cas de confinament parcial i/o total.
L’Escola s’ha preparat per a que les alumnes puguin seguir avançant en la destresa de les habilitats que comporta la dansa.

L’Escola d’Escacs
Els escacs és una activitat que, sens dubte, continua mantenint la seva força d’una manera telemàtica, ja que només cal
la visualització del tauler i la veu del professor. D’aquesta manera, la interacció entre l’alumne/a i el professor/a és pràcticament la mateixa. Així, doncs, des de l’Escola d’Escacs se
seguiran potenciant les classes online.
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ESO i Batxillerat

Les vivències dels alumnes
durant el confinament
L’
L

que sigui una etapa molt diferent. Tot i així, amb l’ajut de la
meva família, els amics i del professorat m’estic sortint i el meu
ritme de treball no s’ha vist perjudicat. Soc d’aquell petit gruix
de persones que opinen que de tot s’aprèn, i el confinament
no ha estat una excepció. Estic molt orgullosa dels meus resultats, tot i les excepcionals condicions que se’ns han presentat
aquest 2020.

aïllament obligat a casa ha generat diferents sensacions,
emocions i experiències en cada un de nosaltres. Per
això, davant d’una situació excepcional, hem volgut
saber com van viure el confinament els nostres alumnes.
“Això serà cosa de dues setmanes”. És el que li vaig respondre a l’Helena, companya meva després que en Joan Ferretjans
ens digués que havíem de buidar tots els armariets perquè a
l’endemà, el 14 de març, començaria una etapa de classes telemàtiques. En el seu moment, creia que no calia buidar-lo tot,
atès que tornaríem al cap de dues setmanes, però quelcom
m’impulsà a agafar-ho tot i tornar a casa.
Recordo la primera setmana bastant estranya. Els professors
ja ens havien enviat un gran llistat d’exercicis i cadascun d’ells
acabava amb un “ho corregirem a classe”. Els primers mesos
van ser rars i estressants; hi havia setmanes amb menys exercicis, i d’altres que t’havies de preparar dos temes d’història. No
obstant, fora de l’àmbit escolar, alguns companys van desenvolupar nous hobbies, com aprendre a cuinar paelles o a escriure poemes.
A més, durant aquell temps, el sistema educatiu ens va ajudar, ja que ens van donar unes notes que mai s’havien vist en
el batxillerat. I se’ns van allargar les PAU un mes! Fet que va
provocar que arribéssim amb una gran preparació als exàmens.
Cal destacar, també, que tots els professors van estar amb nosaltres durant aquell mes de juny. Finalment, molts de nosaltres
vam acabar-les amb notes extraordinàries. Com diu el refrany:
“Després de la tempesta, sempre arriba la calma”.

Ivet Noales, 2n BAT B
En començar el batxillerat mai m’hagués imaginat que
aquesta seria una etapa tan intensa i diferent per a tots. Durant
el confinament em va costar seguir sent constant amb els estudis. Hi havia moments en què em sentia angoixada perquè notava que, tot i continuar traient bones qualificacions, no aprenia
gaire, i aquest fet feia que m’amoïnés per la incertesa de no
saber si veritablement totes les hores que hi dedicava servien
d’alguna cosa. Tot i això, vaig finalitzar primer prou contenta,
amb uns resultats dels quals podia estar orgullosa.
Ara, els meus companys i jo hem començat segon. Ens està
suposant un gran esforç tornar a l’escola amb aquesta nova
normalitat. Se’ns acumulen treballs importants i exàmens, però
sabem que si treballem dia rere dia i som constants assolirem
amb èxit les nostres fites.
Lola Tuñí, 2n BAT B
Si l’any passat, quan vaig entrar al centre, m’haguessin dit que
estaria vivint una pandèmia mundial, no m’ho hauria cregut. Estem
vivint un any molt diferent. Vam acabar primer de batxillerat confinats i, tot i que els meus resultats van ser molt bons i n’estic molt
orgullosa del meu rendiment, la situació no va ser gens fàcil. Quan
ens van confinar no sabíem si tornaríem a l’escola, i això, vulguis o
no, afegia estrès a tota la situació.
Hem començat segon, un any que ja de per sí és molt dur a nivell acadèmic. És una sort que puguem continuar amb les classes

Josep Oriol, 2n BAT C
No es tracta de cap secret que la quarantena ens ha afectat
a tots en menor o major mesura. En el meu cas, el confinament
va ser força dur, sobretot per la incertesa del nou i últim curs, el
funcionament dels exàmens i la nova classe. Encara ens estem
adaptant tots plegats a aquesta nova “normalitat”. L’ús de les
mascaretes, el gel desinfectant, la distància social... estant fent
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d’un dia per un altre i que viure aquí i ara és formar part d’un
procés de millora. Quan torno a l’escola?

presencials, però amb totes les noves mesures pot ser una mica frenètic. L’única cosa que podem fer ara, amb l’ajuda dels nostres companys i professors, és seguir esforçant-nos per acabar aquest curs.

Laia Roca, 4t ESO D
Laia Oliva, 2n BAT B
SOROLL
L’última tarda; grups d’alumnes s’amuntegaven als passadissos, rèiem i carregàvem llibres amunt i avall, buidant classes
i omplint motxilles. Ens abraçàvem els uns als altres acomiadantnos, i ens prometíem parlar durant aquelles setmanes.

L’abans i el després, el soroll i el silenci
ALESHORES
Aquells mesos van ser durs, per a mi i per a tothom. No
m’acabava de creure què estàvem vivint; em sentia perduda,
desorientada. Em vaig voler tancar en una gàbia d’on em va
costar sortir i que cada cop es feia més petita. No tenia ganes
de fer res, l’apatia es va apoderar de mi.
Cada dia era una tempesta. Tot es va tornar d’un gris molt
fosc i els colors vius, dins meu, desapareixien mica en mica. Tornaria a ser aquella nena feliç que reia, que s’ho passava bé i que
tenia ganes de formar part de la vida?
Vaig tenir molt de temps per pensar i vaig adonar-me de
moltes coses que em podrien ajudar a millorar l’etapa que estava vivint. L’única esperança que tenia era que algun dia podria
tornar a sortir a l’exterior i ser lliure.

SILENCI
Els dies van anar passant, els núvols es convertiren en tempesta i, a poc a poc, va començar a ploure sobre mullat; els gots
van començar a vessar. Encara que no volguéssim, tot va començar a canviar. El gris es va convertir en l’únic color dels carrers, i el silenci en el nou embús al centre.
ENYOR
Només hi havia un moment al dia en què semblava tot com
abans, com sempre. Sortíem als nostres balcons, i qui no, a la
seva finestra. Durant cinc minuts, tornava aquella essència de
l’abans. Encara que fos per un instant, tornava.

ARA
Camino pels passadissos encara una mica insegura i pensant
en tot allò que vaig viure. Em trobo millor i soc més positiva, tot
i que a vegades, sí, em costa. Ho celebro, hi ha fets que em motiven. Sento que he recuperat la meva essència, aquella que
pensava haver perdut. D’altra banda, encara em falta molt per
retrobar-me i poder ser com abans.
Malauradament, ara em torno a trobar a la mateixa situació:
engabiada, confinada. No obstant, ja en sé més, ja estic preparada per no tornar a caure en aquella foscor. Encara no tinc el
pas ferm, camino inquieta en mi mateixa, però amb el pas del
temps ho aconseguiré. Tot això és una muntanya russa d’emocions que em costa controlar. Soc conscient que no tot canvia

DESIG
Han tornat els passadissos carregats de gent i les classes animades, això sí, molt després del que ens haguéssim imaginat
aquella última tarda. Torno a sentir aquell soroll, el de les rialles
i la gent amunt i avall, el de la il·lusió del primer dia. Segur?
Crec que no, hi ha alguna cosa que vam perdre aquell últim dijous de març.
Miro enrere i hi veig gris boirós. Miro endavant i hi veig aquella petita llum al final de tot, tènue, però hi és. Tot el que vull fer
és córrer tan ràpid com pugui per veure com es fa més gran.
Olivia Albors, 4t ESO D
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EL
SURIVANOROC

El Surivanoroc
H

!

nava bona persona a tot
aquell que el prengués. Un
dia, se’ns va escapar un tros
d’aquell nou virus a la boca
d’un mort per Surivanoroc.
Sorprenentment, aquest es va
despertar ràpidament i també
va dir que es sentia molt bona
persona. Aterrats, no sabíem
com classificar aquell nou esdeveniment. Aquest virus no
només curava i tornava bones
persones a qui el prenia, sinó
!"#$%&'&(&)&
que també revivia els morts!
Era un virus revolucionari!
Si posàvem el Surivanoroc del revés es creava aquest altre
nou virus, i vam decidir anomenar-lo del revés. Així és com Surivanoroc va passar a dir-se Coronavirus. En tots aquells anys de
pandèmia i estudi, moltíssima gent havia mort pel Surivanoroc.
En vam aconseguir reviure molts, tot i així, no a tothom. D’aquesta manera, el planeta Arret va començar a estar ple de
bones persones i bona gent. I com que només hi havia bona
gent, el planeta va canviar molt: va desaparèixer el forat de la
capa d’ozó, els polítics van deixar de ser corruptes, no hi havia
males persones, els lladres, els terroristes i les presons també
van desaparèixer, i van aturar-se les guerres.
El planeta Arret es va convertir en un planeta totalment diferent, semblava que a ell també li haguessin donat la volta, i
així va ser com va passar de dir-se “el planeta Terra”.
Vet aquí un nom del dret, vet aquí un nom del revés, el Surivanoroc s’ha desfet.

i havia una vegada, un planeta anomenat Arret. Un
dia va arribar una notícia: un virus anomenat Surivanoroc s’havia estès per tota Anihc, el país més poblat
d’Arret. Al principi, la gent no semblava tenir por, ja que el virus
estava molt i molt lluny, però el virus va continuar estenent-se
fins que va arribar a la meva ciutat, Anolecrab. Tots estàvem
morts de por perquè havíem començat a conèixer que aquest
virus matava al més dèbil. El Surivanoroc va seguir estenent-se
durant cinc llargs anys.
Em vaig anar fent gran i vaig decidir que em dedicaria a la
sanitat i a la medicina per trobar una cura que aturés el virus.
Així que, un bon dia, vaig pujar al meu vaixell i vaig emprendre
un viatge desconegut. No sabia a on anava, però sabia del cert
que estava predisposat a buscar una cura per combatre el Surivanoroc, fins que vaig arribar a Senozamal, la selva més gran i
perillosa del món. Hi vaig estar set mesos interminables fent
proves amb el meu equip d’ajudants.
Aleshores, un bon dia, em vaig posar un exemplar desenvolupat de Surivanoroc a la mà i hi vaig començar a jugar. Les
seves antenes semblaven la punta d’una corona cap endins, de
manera que quan les vaig enfonsar totes, el virus va crear una
reacció química. De cop, el Surivanoroc va canviar de forma i
de color. Era una mutació?
En veure aquell nou virus, vaig fer que immediatament
ho provéssim amb un exemplar infectat pel Surivanoroc original. D’immediat, aquella persona es va curar i ens va dir
que se sentia més amable i més bona persona. Caldria comprovar-ho. Nosaltres, sorpresos d’aquella reacció, vam passar
mesos fent proves incansables. Ens vam quedar molt sorpresos, ja que tots els que es recuperaven per aquell nou virus
ens deien el mateix: “Ara que ja estic curat em sento més
amable i més bona persona”.
Així que vam arribar a la conclusió que aquell virus curava i tor-

Christian García, 2n ESO B

Maria Roca rep el Premi
Extraordinari de Batxillerat
tural, una prova de llengua estrangera i una prova d’una de
les matèries de modalitat cursada pels alumnes.
A Catalunya s’han atorgat 43 guardons i l’alumna Maria
Roca Pedrós n’ha obtingut un. Estem molt contents per ella i
des d’aquí volem reiterar la més sincera congratulació pel premi
rebut, fruit del seu esforç i treball.

l Premi Extraordinari de Batxillerat és una convocatòria que fan les administracions educatives per reconèixer els mèrits, basats en l’esforç i el treball, de
l’alumnat que ha cursat Batxillerat amb un excel·lent rendiment acadèmic, és a dir, amb un expedient acadèmic igual o
superior a 8,75.
Les proves van consistir en un comentari crític sobre un
tema d’interès general de la realitat social, històrica o cul-

E

Jordi Gibert, director de l’escola
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La Setmana de
la Ciència 2020
J

ornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers científics i moltes activitats
més de disseminació científica es realitzen
durant la Setmana de la Ciència arreu del nostre territori. Enguany, del 14 al 29 de novembre, s’ha organitzat la 25a edició. A La Salle Bonanova estem
adherits a aquesta iniciativa des del 2015.
Des del departament de ciències organitzem
activitats a l’ESO i Batxillerat, posant en relleu la importància
de la ciència en el camí de construir una societat més justa
i equitativa, i analitzant la pandèmia des de diferents àmbits. Un any més, l’englobem sota el lema ‘La Recerca a
l’aula’, posant èmfasi en el paper de les dones en la ciència,

que durant molts anys ha estat rellevat a un segon terme.
Us desitgem que torneu a gaudir de la ciència tant com ho
fem nosaltres.
Equip de professors/es del departament de ciències

El Programa CAS es converteix en
una oportunitat transformadora
J

Al llarg d’aquests cursos, els alumnes han dut a terme experiències individuals i grupals que han aportat al propi creixement
personal, així com també experiències amb entitats locals i internacionals. És així com una alumna va participar en un projecte amb la
Fundació Elena Barraquer, viatjant a Guinea Conakri per operar 400
persones de cataractes, primer motiu de ceguesa en aquest país
africà. La seva tasca com ajudant al quiròfan li va aportar una experiència inoblidable que de ben segur recordarà com a part del seu
procés de compromís amb el món. De forma més propera, com a
col·lectiu, hem participat en l’organització de la Barcelona Magic
Line treballant colze a colze amb l’Obra Social de Sant Joan de Déu
i posant el nostre granet de sorra al gran repte que suposava l’organització d’un acte de captació de fons com aquest.
El Programa CAS és una oportunitat que permet als alumnes
mostrar atributs del perfil de la comunitat d’aprenentatge de
l’IB de manera pràctica, créixer com a persones úniques i reconèixer el seu rol en la relació amb el món. Enguany, tot i les dificultats, seguirem treballant per acompanyar els nois i noies en
les seves experiències personals i col·lectives per tal d’anar fent
un món cada vegada més just per a tothom.

a fa quatre cursos que l’escola ha posat en marxa el
Batxillerat Internacional (IB), el qual inclou el Programa
CAS (Creativitat-Acció-Servei). CAS forma part del
nucli central de l’IB i d’un conjunt de tres matèries que tots els
nois i noies han de cursar per tal de superar el seu Batxillerat.
El Programa CAS permet als alumnes millorar el seu desenvolupament personal i interpersonal, cercant l’equilibri
entre les tres àrees: Creativitat, Acció i Servei. Un Programa
CAS profund permet el descobriment d’un mateix i la interacció amb les altres persones que conviuen a l’entorn, així com
també formar part activament del teixit social col·laborant
amb entitats locals i, fins i tot, internacionals. És per això que
el Programa CAS és individualitzat i d’acord amb els interessos,
habilitats, valors i context de l’alumne.
El caràcter propi de La Salle diu que “el Projecte Educatiu
Lasal·lià està al servei de la societat. Per això ens comprometem
en la construcció d’una societat més justa i solidària, i desenvolupem una consciència social crítica i compromesa en tots els membres de la Comunitat Educativa. Volem donar resposta a les
realitats socials i ser el seu element transformador mitjançant la
solidaritat i la promoció del voluntariat, en col·laboració amb altres
organismes”. Per tant, és un marc ideal per entendre el Programa
CAS com a part de la formació integral de la persona i acompanyar els joves en el procés maduratiu personal com també fer-los
sentir part d’un col·lectiu amb potencial transformador.

Eric Diaz, coordinador CAS IB
Vídeo de l’experiència de l’alumna a Guinea Conakri:
https://youtu.be/xbkWI0YAB0k
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L’ajuda a Germanetes
en temps de confinament
l confinament obligat per la pandèmia de la Covid-19
va generar una situació d’emergència a les Germanetes del Pobres. El 3 d’abril, Finestra Oberta va rebre
una petició d’ajuda per la saturació que hi havia al centre a
causa de la situació que es vivia. Ningú podia sortir al carrer perquè tenien ancians malalts i, per precaució, el personal imprescindible es va confinar amb els residents. En la primera petició
d’ajuda es va demanar material desinfectant, d’higiene personal
i aliments per esmorzars i berenars.
En un primer moment, des de Finestra Oberta vam fer una
crida a través de WhatsApp i la resposta d’algunes famílies vinculades al col·legi fou immediata. Durant el cap de setmana
molts es van desplaçar fins a la Plaça Tetuan per portar carros
plens de productes. D’altres van fer transferències directament
al compte bancari de les Germanetes, però la situació es feia
cada vegada més greu.
La setmana següent, la petició va ser de tensiòmetres i termòmetres per evitar que els ancians ho haguessin de compartir,
ja que no sabien qui estava malalt i qui no. Ens vam posar en
contacte amb famílies de l’escola que sabíem que tenien farmàcia i, novament, la resposta va ser immediata. Persones com
Marcel Boquer, Javier Fernández o Cristina Boada no van dubtar
en anar al centre i lliurar-los tots els tensiòmetres, termòmetres,
gels desinfectants i guants que van poder.
El confinament s’allargava i les seves necessitat augmentaven.
Així doncs, vam fer una crida més gran. Aquesta vegada vam afegir un sistema de donació a través d’un compte de Bizum; mentre
que els joves dels col·legi sensibilitzats amb la situació de la residència van crear un ‘Esdeveniment Verse’, amb el qual van recollir
365 euros. Els diners recaptats a través de Bizum i de ‘Verse’ van
ser de 7.271 euros, a més d’altres donacions que van realitzar famílies de La Salle, amics de Teresianes i companys d’universitat.
Tot es va destinar a comprar el que els anava fent falta.
Finestra Oberta es va mobilitzar per aconseguir altres coses,
com ara que els forns Turris els hi donessin les pastes i el pa que
els sobrava, i cada dimarts i divendres tres mares de l’escola, la
Marta, la Pilar i la Yolanda, ho feien arribar a la residència; des

de l’Àrea de Guisona van repartir 300 quilos d’aliments; i des
de la Fundació AjudantAjudar els van facilitar 20 bates a la setmana de les que anaven confeccionant els seus col·laboradors.
Cada setmana trucàvem a Germanetes per saber quines necessitats tenien i, d’aquesta manera, vam començar a fer comandes a Makro. Quan estava tot preparat per repartir, la
Blanca, l’Eva i la Montse, també mares del col·legi, ho anaven
a recollir i ho portaven a la residència. A mesura que avançaven
els dies les peticions variaven. Primer va ser el material desinfectant i, posteriorment, diferents tipus d’aliments com fruita,
verdura, làctics, carn, peix...
Amb les necessitats bàsiques cobertes, i ja amb més tranquil·litat, ens van demanar material per netejar la residència a
fons, com ara pals de fregar, escombres, netejavidres, etc. A
més, els vam enviar una comanda de 50 litres de gel desinfectant, dues de tovalloletes sabonoses per endreçar els avis i una
altra de bates reutilitzables. El dia de Sant Jordi, per alegrar-los
una mica el dia, van rebre una comanda de Nestlé amb caixes
de bombons. Els ancians cada vegada estaven millor i les Germanetes van recuperar els seus col·laboradors: el personal de
neteja i uns quants treballadors que en el pic més alt de la pandèmia no van poder anar a treballar, entre d’altres.
A principis de maig, ja molt més descansades, van mantenir
la decisió d’aïllar els avis, ja que a la residència estaven controlats. Tanmateix, com que molts havien d’anar al metge per seguir amb les revisions de les seves patologies prèvies, ens van
demanar un electrocardiograma. Dit i fet, també el vam aconseguir.
Des de Finestra Oberta volem agrair a tothom l’ajuda que
han prestat a les Germanetes, ja que gràcies a l’esforç col·lectiu
les seves necessitats s’han vist cobertes. Aquesta lluita encara
no ha acabat, però som plenament conscients que hem col·laborat a què tant els quasi 100 avis i àvies com totes les persones
que conviuen amb ells passin aquesta traumàtica situació de
manera més fàcil.

E

Finestra Oberta de La Salle Bonanova
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El retorn de les extraescolars
fora de l’horari lectiu. Aquest curs, les extraescolars han adoptat
l dilluns 14 de setembre obríem la porta de l’escola
un pes molt rellevant en la vida dels infants. És un dels pocs moper a retrobar-nos amb els alumnes, companys/es i
ments de la jornada on poden relacionar-se d’igual a igual, comamics i amigues. No les teníem totes, però ho vam
partint una activitat que els fa socialitzar-se, riure i gaudir de
poder fer! Des d’aquell dilluns, la gran porta del col·legi no s’ha
l’entorn.
tornat a tancar. Aquest any, entre tots i
S’ha organitzat una estructura reversible
totes, estem esforçant-nos més que mai
Cada dia, un dia més.
amb
la qual els alumnes poden estar amb els
per ajudar-nos a mantenir aquesta porta
Cada dia, un nou repte.
companys i companyes del seu grup-classe i,
ben oberta dia rere dia.
Cada dia, una gran adaptació. alhora, seguir gaudint d’activitats lúdiques i
El retorn a l’escola ha estat un moCada dia, una nova aventura! esportives en un entorn familiar i segur en
ment molt important per a tothom, però
termes de Covid-19.
sobretot per als infants. Aquest retrobaPassejar pel pati i veure com els grups bombolla gaudeixen
ment ha estat emotiu i necessari, tot i que una mica complicat
jugant o practicant esport és un sentiment que, potser, fins
amb les noves mesures de seguretat que s’apliquen.
aquest any no havia tingut tanta importància.
És, per això, que enguany, l’escola està reorganitzant-se, readaptant-se, reinventant-se i tots els “re” que facin falta per a
poder oferir a tots els alumnes les activitats lúdiques i esportives
Emma Colomer i Gemma Artola

E

Langcentre goes digital
tificacions internacionals. Al mes de juliol es van organitzar sessions d’examen Cambridge B2 First i C1 Advanced a la pròpia
escola, obtenint un 100% i 87,5% d’aprovats, respectivament.
Actualment, més de 600 alumnes perfeccionen el seu anglès a Langcentre. Ja sigui presencialment o bé des de casa de
forma online, l’alumnat continua formant-se en llengua anglesa, amb un mètode eficaç, resolutiu i absolutament preparat
per donar resposta a qualsevol escenari.

l món educatiu va viure de primera mà un esdeveniment sense precedents: el confinament, el mes de
març, en resposta a la pandèmia originada per la
Covid-19. El que semblava una aturada de quinze dies, es va
prolongar fins a final de curs. En conseqüència, moltes escoles
d’idiomes i acadèmies van cessar la seva activitat; Langcentre,
però, va continuar més viu que mai.
En temps rècord, Langcentre es va transformar en una escola d’anglès totalment virtual. Es van començar a publicar classes a Youtube, es facilitava l’accés als llibres en format digital, i
es penjàvem tasques d’avaluació a Sallenet. En pocs dies, van
començar a aparèixer les primeres classes en streaming a través
de la plataforma Zoom. A principis de maig, les videoconferències van ser una realitat, des de 1r de Primària fins a 2n de Batxillerat. Per a molts alumnes, la classe de Langcentre era el
moment de trobada amb els amics, els companys i companyes,
i també els professors, en un entorn segur i agradable. Malgrat
les dificultats, tot l’alumnat continuava amb la preparació a cer-

E
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Més ganes que mai per fer esport
M

lies, molt més importants. I és que mens sana in corpore sano.
Aquesta necessitat s’ha traduït en una progressió sense precedents del nombre d’esportistes del club. Les següents xifres
ens fan sentir molt orgullosos de la tasca que desenvolupem al
col·legi i, de manera més general, en l’entorn social.

algrat les circumstàncies en les quals ens trobem, o
potser a causa d’aquesta, els nostres joves senten més
que mai les ganes de practicar esport. Activitats lúdiques amb els amics, voluntat de superació, cura de la pròpia
preparació física, benestar psicològic… En aquest període, les
raons per practicar esport són, per als alumnes i les seves famí-

L
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El club La Salle Bonanova supera per primera vegada els 850 esportistes:
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Entrevista a Paquita Rovira
Exprofessora

“La Salle vetlla pels
nens, els valors
i l’educació per
damunt de tot”
La Paquita va entrar a treballar a l’escola al setembre de 1993 com a mestre de reforç, però sempre ha
estat tutora del cicle inicial. Ha impartit totes les assignatures, exceptuant la música, l’anglès i l’educació física. Mestre tot terreny, es jubila deixant una
forta petjada a la Bonanova.

Com van ser els teus inicis al col·legi?

Com creus que ha evolucionat l’educació?

Treballava en una escola al barri del Congrés i vaig tenir la sort
de poder entrar a La Salle Bonanova gràcies al Germà Cotonat,
que aleshores era el director.

Ha evolucionat molt. De la pissarra convencional s’ha passat a
les PDI, als Ipads, els treballs cooperatius... Sempre es busquen
les millors opcions per arribar als alumnes.

Què és el que t’enduus de l’escola després de tants anys?

I La Salle, com ha canviat?

A nivell personal m’emporto una motxilla carregada de valors
positius. Aquí he fet una gran família, he après i m’han ajudat
moltíssim. M’he sentit estimada, valorada i protegida per tothom. Dono les gràcies a tots per les mostres d’afecte rebudes
durant tants anys.

Ha canviat moltíssim. Sempre s’ha adaptat als nous temps i a
les noves tecnologies. És una escola que vetlla pels nens, els valors i l’educació per damunt de tot!

Què és el que més t’agrada de la docència?

Tots et deixen petjada. Es donen fàcilment quan se senten segurs. Ja els trobo a faltar!

Quin és el record més satisfactori que tens
dels alumnes que han passat per les teves classes?

Evidentment, m’agraden els nens, poder ensenyar, compartir,
riure, donar seguretat... Quan tenia 7 anys ja sabia que volia ser
mestra. Encara guardo una redacció en la que expresso aquest
desig i la mestra que tenia m’animava a ser-ho.

T ’has implicat en les activitats solidàries de l’escola.
Què t’ha aportat Pastoral i Finestra Oberta?
La Salle és una escola religiosa dedicada a l’educació amb l’objectiu principal d’acompanyar els alumnes en la participació activa de valors. Pastoral som tots i això no ho hem d’oblidar mai.
Finestra Oberta és un voluntariat que ajuda a les persones que
estan a prop nostre i ho necessiten. L’Anna n’és el motor i, juntament amb els professors i pares implicats, es fa una feina increïble. Precisament, aquest any serà, amb diferència, un dels
que més es necessitarà aquesta ajuda, a causa de la pandèmia,
que ha deixat molta gent en situació de risc.

Què pretenies inculcar als teus alumnes durant les classes?
És una bona pregunta perquè tots et diran aquesta frase: nens,
de mi podeu recordar el que vulgueu, si m’he enfadat, si m’he
equivocat... El que vulgueu! Però el que mai heu d’oblidar és
que heu de ser BONES PERSONES.

Has aconseguit els objectius que t’has anat marcant durant els anys?
Crec que sí. La vida et posa tantes vegades a prova, que a vegades sembla que no ho aconseguiràs, però he arribat al final
d’aquesta etapa i me’n sento molt orgullosa.

Et quedes amb alguna anècdota en concret
de tots els teus anys a La Salle Bonanova?
Les companyes em deien la Senyora Pérez perquè he tret moltíssimes dentetes als nens.
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