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envolgudes famílies:
Novament, una altra edició del Butlletí Bonanova veu
la llum gràcies a la implicació i el compromís de la Co-

missió que el fa possible i també a la implicació dels diferents
membres que conformen la comunitat educativa de La Salle Bo-
nanova per aportar contingut. Una edició digital que ajuda a
ocupar aquests dies de confinament.

Aquesta edició arriba enmig d’una situació nova i extrema-
dament excepcional. La crisi sanitària, social i econòmica que ha
provocat la COVID-19 ens ha portat a un nou moment històric
mentre dia a dia ens anem adaptant a una nova manera de viure
des del confinament a les nostres llars. Un moment nou que vivim
amb certa inseguretat per no acabar de conèixer com evolucio-
narà. També com una oportunitat i amb l’esperança que més
aviat que tard tot tornarà mica en mica a la normalitat.

Els moments que vivim requereixen posar en valor, per sobre
de tot, cada petit gest que cadascú de nosaltres pot dur a terme
per ajudar a mitigar l’expansió del coronavirus, ja sigui seguint
els consells i instruccions que arriben dels òrgans governamen-
tals o bé oferint el seu talent, servei i professionalitat per ajudar
a gestionar aquesta situació des de tots els vessants: sanitari,
cura de la població de risc, produir i servir productes de primera
necessitat, serveis d’emergències i seguretat ciutadana, i pro-
fessionals de la neteja, entre d’altres.

A casa també vivim una nova situació. Acompanyar el treball
acadèmic dels fills i filles, especialment dels més petitons utilit-

zant eines telemàtiques. L’impacte d’aquesta situació és nova i
dia a dia està essent monitoritzada per la direcció de l’escola
amb l’objectiu d’anar donant orientacions als diferents equips
per poder-la adaptar, tant com es pugui, a la realitat, tenint pre-
sents tots els escenaris que poc a poc hem anat coneixent. Cal
reconèixer i agrair la feina que fa tot l’equip de mestres de l’es-
cola per acompanyar els i les alumnes, així com també vull ma-
nifestar l’agraïment que l’escola fa a totes les famílies per la
paciència i acompanyament que fan en tot aquest procés aca-
dèmic online dels fills i filles. 

Des de la Direcció de l’escola i en nom de tota la comunitat
educativa tenim molt present els escenaris que es viuen a les
llars. A aquestes alçades tothom ja té algun conegut o familiar
que ha tingut contacte amb el coronavirus, amb tot el que això
representa. Rebeu tots el nostre suport, força i recolzament per
fer-hi front. I a la vegada, el nostre condol per aquelles famílies
que hagin pogut perdre algun ésser estimat darrerament.

La Setmana Santa ja s’atansa. Arribem a un dels temps més
rellevants del calendari litúrgic cristià. Potser un dels moments
més intensos de la vida de Jesús: de la Passió fins a la seva Re-
surrecció, la qual els cristians celebrarem el dia de Pasqua.

Amb el desig d’una Bona Pasqua per a totes les famílies,
alumnes i comunitat educativa, i amb l’esperança de retrobar-
nos a l’escola al més aviat possible, rebin una cordial salutació.

Jordi Gibert, Director.
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L’educació 
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“Un cop més, aquest any ens havíem
posat a preparar un intercanvi molt
xulo per als nostres alumnes de francès de
1r ESO, amb l’escola Collège Saint Jean
Baptiste La Salle d’Arradon, situada en una
petita població de la Bretanya francesa al
golf de Morbihan, tocant a l’Atlàntic. El es-
tudiants francesos havien de venir a visitar
Barcelona durant la setmana del 23 al 27
de març, on ja els teníem preparades totes
les activitats de coneixença amb els nostres
alumnes, a part d’algunes sortides turísti-
ques i culturals per la nostra ciutat. D’altra
banda, nosaltres teníem previst anar a visi-

tar-los a França la setmana de l’11 al 15 de
maig, de manera que els nostres alumnes
poguessin conèixer l’entorn, el funciona-
ment i la forma de vida d’aquesta petita
població francesa. 

Malauradament, la Covid-19 ho ha
paralitzat tot i hem hagut de suspendre-
ho, de moment, en vistes de com es de-
senvolupen els esdeveniments al nostre
país. Tot i així, ens hem posat d’acord amb
l’escola de França per començar un inter-
canvi epistolar, tan bon punt sigui possi-
ble, a fi que els nostres alumnes puguin
conèixer una mica més de prop el seu cor-
responent company francès. Podem dir,
doncs, que no ha estat un adéu definitiu
sinó un fins aviat! À bientôt!”.

De la mateixa manera que amb el
viatge a França, l’escola també tenia pre-
parat “l’intercanvi d’alemany dels alum-
nes de 4t d’ESO, amb Ernst Mach
Gymnasium Haar, un petit poble molt a

prop de la famosa ciutat de l’estat fede-
ral de Baviera, a Munic. Els estudiants
alemanys havien de venir a Barcelona du-
rant la setmana del 30 de març al 3 d’a-
bril. Per part nostra, estava previst anar a
visitar-los a Alemanya la setmana del 4 al
10 de maig”. Com ha succeït amb l’in-
tercanvi a França, a conseqüència de la
Covid-19 “s’ha paralitzat tot i s’ha sus-
pès. Tanmateix, ens hem posat d’acord
amb l’institut d’Alemanya per poder se-
guir realitzant els intercanvis els propers
cursos. Així que no és un final, sinó un
Auf Wiedersehen!”.

Finestra Oberta inicià el segon trimestre del curs amb satisfacció i agraïment per una campanya d’aliments que va resultar tot
un èxit. Gràcies a l’esforç de tota la comunitat educativa es va donar ajuda a moltes famílies i entitats necessitades d’un cop de mà. 

El dimecres 15 de febrer vam organitzar el Sopar Solidari, un vespre molt especial, perquè 300 persones, entre germans, professorat, fa-
mílies, alumnes i exalumnes, ens vam reunir al menjador gran del col·legi en l’11a edició d’un sopar que s’ha convertit en una tradició de tro-
bada entranyable. Els beneficis d’enguany han estat per l’Estel d’Asís, que amb el projecte Bòria tindran una aula de robòtica didàctica. 

Hauríem d’estar celebrant, com cada any, que el concert a Germanetes dels Pobres hauria aplegat a alumnes i exalumnes del col·legi
en una tarda de música i alegria per als avis de Germanetes, però malauradament, no ha estat possible.
I és que quan ja estava tot preparat pel diumenge 15 de març, ho vam haver d'anular. 

Preparàvem, també, la diada de Sant Jordi i us volíem oferir la nostra venda de roses que, com cada
temporada, ens ajudaria  a finançar la peregrinació a Lourdes del mes de juny. Un viatge que els/les alum-
nes més grans valoren com una experiència de vida inoblidable. 

Des de Finestra Oberta desitgem que ben aviat puguem retornar a la normalitat i continuar en
la nostra tasca incansable que porta el bé i l’alegria a tantes persones.   

Finestra Oberta

Notícies

Intercanvis interromputs amb França i Alemanya

Diada de la pau

Mesures excepcionals durant el segon trimestre

El passat 30 de gener vam celebrar el
DIA DENIP, Dia escolar de la No Violen-
cia i la Pau. A infantil ens vam unir per
nivells per celebrar-ho, vam cantar la
cançó Somnis d'infant, i després d'es-

coltar la paràbola del bon samarità, ex-
plicada amb les figuretes de Godly Play,
vam pintar un colom cadascú i que va
decorar l’escola durant uns dies. 
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Educació Infantil

La diversitat a mans dels infants
partir de la pregunta “Som tots iguals?”, guanyadora
en la votació per treballar a l’aula com a projecte, hem
pogut endinsar-nos  en el treball de la Diversitat, entesa

des de diferents àmbits: cultural i personal. Un treball que ens
apropa a la nostra pròpia realitat i ens ajuda a seguir avançant
en la imatge que tenim de nosaltres mateixos, en el desenvolu-
pament de la pròpia identitat.

A través d’un joc sensorial, que ha ajudat els nens i nenes a
posar-se en la  pell dels altres, s’han despertat sentiments i sen-
sacions diverses, alhora que els va ajudant a desenvolupar la ca-
pacitat d’empatia i comprensió del que viuen dia a dia les
persones amb característiques diferents i la necessitat d’inclusió.

La diversitat cultural ha resultat molt atractiva. Amb el glo-

bus terraqüi hem pogut buscar i situar alguns països molt llu-
nyans, on els trets físics de les persones que hi viuen són ben
diferents als nostres, igual que la manera de viure, cases de tota
mena i indumentàries diverses.

En el racó de “pensem”, d’àmbit matemàtic, ens  mesurem i
anem deixant una marca amb el nostre nom. També ens hem agru-
pat seguint el criteri del color del nostre cabell. Després d’haver
anat parlant de característiques físiques concretes que ens definei-
xen, hem pensat que podríem fer-nos un autoretrat. 

A més, hem creat un llibre que s’ha convertit en el preferit
de la classe, en el qual podem intercanviar les nostres cares.

Coordinació educació infantil

A

Per què la sang és vermella?
partir d’una conversa grupal i d’una tècnica de treball
cooperatiu, la classe dels Arc Iris P5E es va qüestionar
el per què del color vermell de la sang. En el projecte,

amb una entrevista simultània per bessons, es va anar definint
els coneixements previs, és a dir, què sabia cadascun dels nens
i nenes de la classe sobre la pregunta plantejada.

Es van plantejar experiments, com fer la centrifugadora de
sang, en la qual quedava separat el plasma de les cèl·lules, re-
mullar perles de gel per simular els glòbuls blancs, els glòbuls
vermells i les plaquetes, o fer una maqueta amb Lego per veure
i entendre el funcionament del cor.

Un alumne va explicar com es fa una anàlisi de sang i va
portar el material necessari, treballant en els següents aspectes,
completats amb una sessió pràctica amb una mare infermera:

- Grup sanguini: fent una gràfica en la que apuntà-
vem el grup sanguini de cada un de nosaltres. 

- El microscopi: ús i funcionament. Visió de sang real
amb un microscopi. 

- Donació de sang: procediment i finalitat. 

Coordinació educació infantil

A
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Educació InfantilPrimària

om ja va sent habitual, hem iniciat amb força el tercer
curs d’activitats a la biblioteca amb els alumnes de pri-
mària. A banda dels conta-contes amb els més petits,

de cicle inicial, també s’organitzen tot un ventall d’activitats a par-
tir de llibres d’imaginació o de coneixements sobre algun tema.

És per això que, per donar a conèixer una sèrie de llibres del
fons de la biblioteca, altrament ignorats, amb els alumnes del
cicle superior es va organitzar una activitat per fer-los descobrir
el tema de la impremta, el llibre i els estris d’escriptura al llarg
de la història. Cada una de les classes van realitzar la investiga-

ció sobre el tema a partir dels llibres que s’havien repartit per
grups i una posada en comú després d’haver completat una
fitxa d’activitats amb les dades, curiositats i nous aprenentatges
que els alumnes van considerar més rellevants. A més a més,
aquesta activitat va anar acompanyada d’una petita exposició
sobre el procés d’edició d’un llibre i se’ls va explicar l’avanç que
va suposar passar dels manuscrits al llibre imprès.

Amb aquestes activitats a partir de llibres sobre un tema en
concret, no només es pretén potenciar aspectes com la curiosi-
tat, el coneixement, el vocabulari, l’expressió oral i escrita, la ca-
pacitat de síntesi..., sinó també potenciar valors com ara el del
treball en equip i saber compartir les informacions. 

La intenció final de la dinamització en biblioteca no és única-
ment fomentar el gust per la lectura, sinó desenvolupar en l’a-
lumnat aptituds en la cerca d’informació –de manera lúdica i fora
de l’àmbit d’internet– i, en definitiva, donar-los les eines perquè
esdevinguin usuaris autònoms de biblioteques en el futur.

Yvonne Villaret

Activitats d’animació i de foment 
de la lectura a la biblioteca

C

l càncer infantil és molt diferent al dels adults, i és que
no es pot prevenir i la recerca és l’única via per avan-
çar. L’Hospital Sant Joan de Déu disposa d’un labora-

tori d’investigació, format per un equip de més de 30
professionals, i en el que el 70% del seu pressupost prové de
les donacions privades d’entitats i persones solidàries. 

Hi ha moltes famílies que han viscut un cas de càncer infantil
de ben a prop i han creat associacions per a recaptar fons i cer-
car recursos. Aquestes associacions són, entre altres, ‘La lluita
Arnau’, ‘Or Asociación’, ‘Associació Aniol, sempre amb un som-
riure’, ‘Mua solidaris’, ‘Associació pulseres Candelas’, ‘Max i
Aleix’... Totes elles promouen una acció solidària que anomenen
‘Taca’t pel càncer infantil!’

Co)·laboraci$ d! )’escol#
Per aquestes raons i la necessitat que la investigació no s’a-

turi per manca de mitjans econòmics, l’escola va organitzar un

acte per tal d’aconseguir fons per al laboratori d’investigació.
L’import obtingut va íntegrament a aquesta causa.

L’acció solidària duta a terme al col·legi va consistir en un be-
renar especial, anomenat ‘Xocolata amb melindros’, entre els alum-
nes d’educació infantil i cicle inicial de primària, coincidint amb el
Dia Internacional del Càncer Infantil. Una iniciativa que va demos-
trar com La Salle Bonanova està conscienciada amb aquestes cau-
ses i, per aquest motiu, demostra el recolzament i ajuda a la
Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona, concretament al grup
de recerca que estudia l’afectació del càncer infantil i juvenil.

Les famílies que vulguin també poden fer el donatiu directa-
ment a l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu: 
Caixabank ES95 2100 3887 01 0200046321 / 
Concepte: Xocolatada 2020

Per a més informació, podeu consultar el web:
http://www.xocolatadasolidaria.org

Una xocolatada 
per combatre 
el càncer infantil
E
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a Salle va tornar a fer gala, un any més, de la imagi-
nació durant el divendres de Carnestoltes. L’enginy i
la festa es van ensenyorir de l’escola perquè els alum-

nes lluïssin les seves originals disfresses en un dia que ja s’ha
convertit en una cita ineludible en el seu calendari escolar. 

La festa es va iniciar unes setmanes abans amb la seva pre-
paració. A Primària, les mestres i els alumnes es van posar en
marxa i cada curs va realitzar la seva disfressa al col·legi i la van
acabar a casa amb ajuda de les famílies. Tots ells van lluir les
seves originals disfresses en un dia molt especial per a l’escola.

A més, durant la setmana, cada dia es van seguir les consig-
nes del Carnestoltes: dilluns, cara pintada; dimarts, quelcom al
cap; dimecres, pentinat divertit i original; dijous, roba d’un fami-
liar. Així fins arribar al divendres, quan a primera hora va fer una
visita el Sr. Carnestoltes, entrant a les classes dels més petits de
l’etapa, ballant i amb moltes ganes de gresca, xerinola i recordant
que per la tarda era la seva festa i ho havien de gaudir i celebrar. 

A continuació, la ineludible visita del Sr. Jutge, que va recor-
dar que el més important era treballar, aplicar-se i anar a l’es-

cola. Una presència, la dels dos personatges, que van acompan-
yar els infants durant tot el matí, entrant per les classes i perse-
guint-se. 

Després de dinar es van preparar tots els infants amb la seva
disfressa per a lluir-la en la rua i davant de les seves famílies. A
primària, el tema va ser la sostenibilitat i la cura del planeta. Per
aquest motiu, els alumnes de cicle inicial anaven disfressats de
peixos i animals marins -pop, cranc, tauró, estrella i cavallet de
mar- amb missatges molt clars, com per exemple “Cuidem el
mar” o “Volem l’aigua neta!”. A tercer, els alumnes van anar
de contenidor groc i blau; a quart, de placa solar; a cinquè i sisè
el tema van ser els còmics i personatges de dibuixos animats. 

La rua, els balls al pati de l’escola i la festa amb danses per
classes al teatre van posar el colofó a un dia en què el Jutge va
deixar el seu missatge: “Celebrar la festa a canvi que la resta
de l’any els alumnes s’apliquin”. Així que caldrà esperar a l’any
vinent per tornar a disfressar-se!

Professorat de Primària

La Salle balla al ritme del Carnestoltes

L
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a tres cursos es va posar en marxa la incorporació de La
Salle Bonanova al programa d’innovació pedagògica
#aquíproubullying. El programa posa a l’abast dels

centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar
un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetja-
ment amb la participació de tota la comunitat escolar, especial-
ment de l’alumnat, qui actua com observador i agent actiu i
compromès en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireix
les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

En un primer curs (2017/18) van ser formats els docents, tant
de l’etapa de primària com de secundària, que havien de fer-ne la
seva implantació a l’escola. Van ser sis mòduls, impartits per pro-
fessionals del Departament d’Educació. Els docents, una vegada
preparats, ho van fer aterrar a les diferents àrees escolars.  

Coneixements sobre assetjament i ciberassetjament, gestió
de conflictes, ús responsable de les xarxes o competències so-
cioemocionals, es van adequar als nostres claustres pel desple-
gament a partir del segon curs (2018/19).

Així es va fer, i en la fase d’aplicació del programa, es va co-
mençar per generar tres espais de treball sobre el què es basa tot:

L’equip de referència, que està format per membres de la co-
munitat escolar. La composició és d’un membre de l’equip di-
rectiu, tres alumnes en el cas dels centres de secundària, dos
docents, un membre de l’AMPA per cada etapa i un professional
no docent. Fan tres reunions al llarg del curs.

L’Equip de Guaites (ESO), alumnes de quart d’ESO que
tenen les següents funcions:

• Observar fets que puguin derivar en situacions
d’assetjament.

• Estar atents a companys que necessitin ajuda,
perquè se senten insegurs, exclosos, amenaçats o
agredits.

• Intervenir davant les situacions que es considerin
lleus o moderades.

• Derivar les situacions que es considerin greus.

9
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L’equip de convivència (alumnes CS de primària) té com a fi-
nalitat detectar i aturar aquelles accions que dificultin les rela-
cions entre iguals i malmetin la convivència, i promoure tant
estratègies de gestió positiva dels conflictes com mesures res-
tauratives de tal manera que no arribin a donar-se situacions
d’assetjament. Les seves funcions són:

• Observar i detectar situacions que trenquen
la convivència.

• Estar atents a companys que necessitin
ajuda perquè se senten insegurs, exclosos,
amenaçats o agredits.

• Analitzar les situacions conflictives.

En el present curs (2019/20) la valoració és altament positiva.
Amb un rodatge generat per l’experiència del curs passat, l’alum-
nat ha après a conviure amb la realitat dels companys que s’han
convertit en els detectors de situacions que, agafades en fases
inicials, queden en no res i que podrien haver estat motiu de con-
flicte greu si s’haguessin deixat créixer per manca de coneixe-
ment. Més enllà dels paràmetres marcats per l’estratègia del

programa, tenim un equip impulsor amb cinc membres, de les
dues etapes i del departament d’orientació psicopedagògica que,
cada dimarts, ens reunim per avaluar les incidències aparegudes
al llarg dels darrers set dies i fer el seguiment dels casos oberts.

L’equip impulsor és responsable, també, del passi de tests
i/o enquestes que ajuden a copsar la realitat viscuda a l’aula, les
col·laboracions amb entitats externes en aspectes de convivèn-
cia escolar (per exemple, UB), la relació amb famílies preocupa-
des en aquest àmbit, etcètera. La seva tasca està basada en la
prudència i la discreció. Maneguem dades i informacions molt
sensibles que estan sota una imperiosa màxima de confidencia-
litat. Per això, a vegades, no és aconsellable explicar massa cla-
rament les accions dutes a terme i estar pendents que allò
realitzat realment hagi calmat la situació i rescabalat a la per-
sona que hagi patit l’ofensa o l’assetjament.

10



No podem tancar aquest article sense deixar ben clar què
entenem per assetjament i l’anem diferenciant de conflictes cir-
cumstancials:

Assetjament: què és i què no és?
Assetjament: conducta de maltractament psicològic i/o

físic, en el marc escolar, d’un alumne o grup d’alumnes envers
un company, de forma reiterada, intencionada i amb abús o
desequilibri de poder.

• Físic: pegar, donar empentes...

• Verbal: insultar, posar malnoms, burlar-se...

• Psicològic: humiliar, menystenir, avergonyir... 

• Social: no deixar participar, excloure d’un grup...

Els centres que participem en el programa podem accedir a
un espai moodle per compartir reflexions i dubtes en relació a com
elaborar i implementar el projecte de centre, experiències i bones
pràctiques. En aquesta plataforma també hi trobem diferents tipus
de recursos per donar suport a totes les fases del projecte.

Sens dubte, hem aconseguit implicar la comunitat escolar
davant els casos d’assetjament, així com s’ha potenciat el com-
promís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos
d’assetjament o el foment de la gestió positiva dels conflictes.
A més, en el marc de la formació humana que La Salle Bona-
nova té com a objectiu estratègic, estem contribuint al desen-
volupament personal i social de l’alumnat.

Si voleu saber-ne més, visioneu aquest vídeo de poc més de
tres minuts:
https://www.youtube.com/watch?v=dOP7NraKp-Q

11
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Pastoral

La nova Comunitat Lasaliana 
comença a caminar

La Salle Bonanova hem volgut posar en marxa una
aproximació real i evident entre algunes persones que
sentim el model educatiu lasalià com a propi amb la

comunitat de germans i, per això, hem cercat un espai i un
temps on compartir inquietuds, pregària i reflexió. Aquesta nova
comunitat, de caràcter mixt, s’ha posat a caminar amb sis mem-
bres seglars que ens trobem
amb els germans, de 18.00 a
19.00 hores, en dijous al-
terns. La realitat és tan nova
per tots que l’estem creant.
Des de l’horari i el calendari
fins als seus continguts, els
estem decidint sobre la marxa
i per consens.

Ens trobem a la sala de te-
levisió dels germans i comen-
cem sempre amb uns minuts
de pregària que, de forma ro-
tativa, anem preparant ca-
dascú amb l’estil que li resulti
més còmode. Compartim el
què la pregària ens ha des-
pertat i passem a escoltar un
testimoni de vida. Fins ara
hem tingut un germà que ha
conviscut amb el col·lectiu gi-
tano a Perpinyà, una seglar
que ha fet voluntariat a la
Índia, un parell de germans
de la comunitat de La Salle
Bonanova que ens han expo-
sat la seva crida i les seves vi-
vències després de més de
quaranta anys de professió
perpètua... Aprofitem la part final de la trobada per comentar
aspectes relacionats amb la vida del sector i del districte, troba-
des fetes o programades, articles enviats des de responsables
de Serveis Centrals, novetats derivades d’assemblees o capítols,
notícies de la vida dels germans o de les altres comunitats...

Naixem amb una voluntat oberta i d’integració. Hem pre-
sentat la nostra realitat als claustres i estarem sempre oberts a
incorporar membres de la comunitat educativa que s’hi sentin
cridats. Ens hem de convertir en el relleu natural dels germans
i volem prendre la torxa encesa del model educatiu que Sant
Joan Baptista de La Salle va impulsar fa més de 300 anys. La

nostra, com altres comunitats mixtes, és una comunitat tan im-
portant com necessària atesa la seva naturalesa. Constituïda per
membres preocupats, conscienciats i amb voluntat de garantir
la presència de la missió educativa als nostres centres. No
podem deixar que l’empremta de La Salle es pugui diluir fins
arribar, potser, a què no es reconegui la nostra identitat.

Precisament, per l’estil lasalià
que portem dins anirem cons-
truint en comú. Escoltarem, de-
batrem i decidirem. Farem un
projecte comunitari. Potser
mantindrem la periodicitat i l’es-
tructura actuals. O potser no.
Anirem afegint propostes d’acti-
vitats lúdiques, participació con-
junta en activitats sectorials o de
districte, i intercanviarem expe-
riències amb altres comunitats.
Ens enriquirem personal i comu-
nitàriament. 

En els darrers temps, l’Insti-
tut ha entrat en una fase de re-
flexió al voltant del futur de les
comunitats que l’integren. Fo-
namentalment, per les matei-
xes raons per els quals la gestió
de les escoles ha anat passant
a responsabilitat de seglars,
sembla prou clar que la garan-
tia del manteniment de la mis-
sió i el caràcter lasalià haurà
d’experimentar el mateix relleu.
La realitat actual ja ens permet
trobar comunitats constituïdes
per germans, altres de caràcter

mixt en què alguns seglars, associats o no, s’hi han integrat i
algunes constituïdes, exclusivament, per laics.

Us convidem, de tot cor, a venir a conèixer-nos. Sense pre-
judicis. Sense compromisos. Un sentiment de goig i pau us en-
vairà. Estem modelant-nos i ens agradaria ser més per arribar a
fer una peça d’orfebreria fina. Amb filigranes i colors. La nostra
comunitat serà allò que vulguem que sigui. Als ulls, l’objectiu
de ser garants del cor i la memòria de les escoles Cristianes dels
Germans de La Salle.

Joan Such

A

Presència de la Nova Comunitat Lasaliana de La Salle
Bonanova a la trobada Vaugirard
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El Festival de Cors Solidaris 

Música

n any més, i coincidint amb el Dia Escolar de la No
Violència i la Pau (DENIP), els cors de La Salle han
participat en el concert ‘Cors Solidaris. Per un món

d’oportunitats’, organitzat per La Salle Solidària.
Com cada any, la cita ha tingut lloc al teatre de La Salle Bo-

nanova i els beneficis obtinguts es destinaran als projectes de
segona oportunitat que desenvolupen la Fundació Proide i la
Fundació Comtal.

Al llarg del matí s’han ofert diversos tallers musicals per als
nois/es de l’ESO, com Ukelele, Street Dance, rap, bols tibetans,
a cappella, percumusic, connecta el teu ritme… Aquests tallers
han estat una novetat d’enguany i han permès que diversos
joves de diferents escoles de La Salle es coneguessin entre ells.

Els cors que han participat han estat: La Salle Montcada,

Barceloneta, Sant Celoni, Bonanova, Gràcia, Horta, Congrés i
Premià. Un concert en el qual els diferents grups han mostrat
la seva qualitat musical i han fet vibrar el públic.

De la Bonanova ha participat la coral de l’Escola de Música
amb alumnes de 5è i 6è de primària, i un grup de Combo de
2n d’ESO. Tots ells han fet una actuació conjunta, “Man in the
mirror”, i  la coral ha ofert la cançó “Jo vinc de lluny”, que ha
aixecat el públic dels seus seients.

Una trobada lasaliana i musical amb un objectiu solidari, tot
seguint l’esperit de Sant Joan Baptista De La Salle. Endavant i
amunt. Que la música ens acompanyi.

Jordi Molina, Escola de Música

U
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ESO i Batxillerat

L

ls alumnes de 2n ESO, des del mes de novembre, estan
preparant tot el repertori de la Cantata d’aquest curs.
‘We will rock you’ és la cançó amb la que es farà un

homenatge a Queen. Ho han agafat amb moltes ganes, ja que
coneixen el grup i el seu repertori. Em diuen que els pares en
tenen la culpa. Doncs benvingut sigui el criteri musical dels pares! 

El repertori consta de 10 cançons, amb les coreografies co-
rresponents. A hores d’ara n’hem treballat gairebé la meitat. La
motivació dels alumnes és espectacular, fins i tot hi ha tres alum-
nes que estan preparant “solos”.

Esperem que puguem realitzar aquest concert, sabent que
no depèn de nosaltres. En tot cas, animo els alumnes de 2n
d’ESO que es deixin portar per la música de Queen per fer
aquests dies més alegres i energètics. Ànims!

Rosa Ventura, professora de Música a secundària  

‘We will rock you’, 
la Cantata de 2n d’ESO

E

ls alumnes de 4t d’ESO de La Salle Bonanova ens vam
reunir, el passat 25 de febrer, per organitzar la festa
del Carnestoltes. Es tracta d’una celebració molt po-

pular en la tradició catalana i també molt esperada a la nostra
escola. Les classes es van impartir amb normalitat durant el
matí, tot i que els alumnes vam venir disfressats. I a la tarda...
Ui, a la tarda! 

Les paraules que ens venen per recordar-ho, permeteu-nos-
ho, només ens surten amb rima -deu ser que la ressaca encara
ens acompanya-. 

Per complaure l’alumnat, les dues últimes hores de la tarda
es van destinar a fer activitats excepcionals! Al principi tot eren
vergonyes i inseguretats, fins que un grup de Barbies van sortir
a fer-nos emmudir. L’ambient estava tens, però la temperatura
va augmentar i l’aire es va fer dens: dos nois sensuals ens van
il·luminar amb els seus moviments inusuals. 

Tothom es va accelerar i, a partir d’aquest moment, ja hi vo-
líem participar. El següent grup, molt més àgil dalt de l’escenari,
eren unes excursionistes que, decidides, es van posar a cantar.
Tots vam quedar bocabadats per la seva melòdica veu. I gairebé
sense avisar, uns militars van aparèixer d’entre el públic assistent

amb la veu d’una
d’elles cantant corran-
des pacifistes. Quina
veu la d’aquella noia!
Tota sola feia sentir-
nos de conya!

L’acte va finalitzar
i tothom s’havia ani-
mat a cantar. Ara bé,
només una veu i una
disfressa van destacar;
l’una per deixar-nos
meravellats, l’altra per
fer de Frida Kahlo sense precedents. A més a més, el jurat va
estar molt engrescat, tant, que finalment el públic s’hi va bolcar
amb afany. 

Carnestoltes, ai que bé, que ens has tornat lleuger el mes
de febrer!

Berta Alonso, Jana Lazo, Jordi Margalef
i Ana Rupérez, 4t d’ESO 

E

Pel mes de febrer, 
Carnestoltes hem de fer!
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Crònica d’una victòria anunciada
ablo Herranz, jugador d’handbol del Granollers i
alumne de 4t d’ESO A, es va proclamar campió de la
Minicopa del Rei a Madrid el primer cap de setmana

de març, en plena època d’exàmens trimestrals. 
El nostre company va jugar la final contra el Barça a La Caja

Mágica, on setmanes abans la Selecció Espanyola de Tennis havia
guanyat la Copa Davis. “Va ser difícil compaginar el torneig amb
els estudis”, comenta Herranz, ja que va jugar tots els dies i estava
concentrat a l’hotel. El resultat de la final va ser de 30-25. 

Herranz va arribar a Barcelona a les 2.30h de la matinada
en autobús, tenint examen l’endemà al matí, una nova proesa
per endavant. Tot i així, va aconseguir superar amb èxit les exi-
gents proves trimestrals de la nostra escola. El que ens comenta
el Pablo és que, si t’ho proposes, pots compaginar els estudis
amb l’esport d’alt rendiment o amb qualsevol altra activitat. “És
possible amb una bona gestió”, afegeix. Felicitats campió!

Joan Francès i Ignasi Boquer,  4t d’ESO A

P

urant aquest segon trimestre, els alumnes de 4t d’ESO
hem tingut la sort de llegir una novel·la imprescindible
que ens ha canviat la manera d’interpretar la realitat.

Aquesta obra és Solitud, escrita per Víctor Català. Caterina Al-
bert i Paradís (nom veritable de l’autora que s’amaga rere el
pseudònim Víctor Català), ens parla de l’evolució psicològica
d’una dona insegura i dependent que, en paral·lel amb la na-
tura, experimenta un canvi intern i acaba acceptant la solitud
com una part d’ella mateixa. 

Tot i que aquest llibre va ser escrit fa més d’un centenar d’a-
nys, podem relacionar-lo amb la situació que, malauradament,
viuen algunes dones en la nostra societat, esdevenint així una
novel·la que es va avançar molt a la seva època. 

Nosaltres pensem que Víctor Català utilitza Solitud per de-
nunciar la situació de masclisme i repressió que ha patit sempre
la dona. Reivindica la dignitat i s’oposa a la mentalitat que tenia

la multitud de l’època. Declara la plena capacitat que té la dona
per sobreviure sense la presència d’un home. 

De la mà de la professora Anna
Guim, hem aconseguit trencar amb el
mètode tradicional d’aprenentatge
per endinsar-nos en un altre de molt
menys convencional, sent aquest molt
més efectiu i on hem pogut desenvolu-
par la nostra ment i la comprensió del
món que ens envolta. #TotesSomMila ha
esdevingut el nostre lema en aquest
segon trimestre. Suma’t a la lectura i
comprendràs la seva veu. 

Gala Carbonell, Carolina López, 
Gala Pastor, Telmo Sanz

D

Solitud, una denúncia al masclisme



16

ESO i Batxillerat

l Batxillerat Internacional demana que els alumnes tinguin una
experiència grupal vinculada a les àrees del programa ‘Creativitat,
Activitat o Servei’ (CAS). Per aquest motiu, el 16 i 17 de gener, els

alumnes de 2n d’IB, acompanyats de tres professors, vam decidir fer una
jornada d’esquí a La Masella, amb activitats i jocs nocturns en una casa de
colònies i una excursió durant el segon dia, per tal de completar aquest
programa.
La primera jornada va estar dedicada a l’esquí o al Snow. Els alumnes van

estar tot el dia gaudint d’un sol magnífic i posant en pràctica els seus
coneixements, més que destacables, d’aquestes modalitats esportives. Ja a la
tarda, vam marxar cap a la casa de colònies Cal Caló, a Bellver de Cerdanya.
Va ser aquí on els professors vam organitzar un joc de nit, una activitat emotiva i de cohesió grupal, i alguns jocs de taula i música.

Durant la segona jornada, vam fer una ruta pels indrets de la casa de colònies i vam organitzar l’equipatge per tornar a
Barcelona. Així, tothom va arribar amb els piles carregades per afrontar el tram final del curs.

Ramón Rodríguez, Coordinador IB

alumnat del Batxillerat Internacional ha portat a terme
diferents projectes durant el segon trimestre. Tots ells
han connectat els aprenentatges de diferents matèries

per tal de crear un output final.
Els alumnes de 1r han treballat dos projectes simultània-

ment. En primer lloc, han estat preparant una exposició sobre

les llengües indígenes, creant un mapa que ubica la seva pre-
sència arreu del món i també explicant el seu ús i la preocupació
per la seva pèrdua amb el pas dels anys. El segon projecte ha
estat sobre les Olimpíades del Japó, que, en principi, se celebra-
ran durant l’estiu del 2021. És aquí on els alumnes han elaborat
un trivial, preparant cartells publicitaris sobre l’esdeveniment. I,
des de matemàtiques, s’han fet diferents activitats relacionant
les matemàtiques i els esports olímpics.

Per altra banda, els alumnes de 2n han vehiculat el seu pro-
jecte al voltant de l’obra llegida a English B, The Great Gatsby.
El projecte ha consistit en treballar els feliços anys 20, la cultura
financera i el crash del 29 (des de la matèria de Business Mana-
gement), les característiques de la novel·la i l’adaptació cinema-
togràfica (des d’English B), les avantguardes artístiques i la
música jazz (des d’Història) i altres parts com la decoració am-
bientada en la novel·la o una referència al paper de Coco Cha-
nel (des de l’àmbit nuclear de l’IB).

Tots els projectes portats a terme han necessitat la col·labo-
ració de la totalitat dels alumnes i, a més, han format part de
l’avaluació contínua de determinades matèries del Batxillerat In-
ternacional.

Ramón Rodríguez, Coordinador IB

16

Aprenentatge basat en projectes

L’

El Batxillerat Internacional 
se’n va d’esquiada
E
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on ocasión de la Semana del Educador, se me ofreció
la posibilidad de pasar por las clases de 4º de la ESO
para contar los orígenes de mi vocación de Hermano

de La Salle. Mi respuesta afirmativa escondía mi verdadera in-
tención: la historia de mi vocación sería el pretexto para expresar
algo que llevo muy dentro y por el que siento auténtica fasci-
nación, el campo de la enseñanza y de la educación.

Inicialmente, presenté cuál fue el origen, el sentido y la evolu-
ción de lo que ahora denominamos ‘Semana del Educador’. Sus
distintos nombres han sido: Semana Vocacional, Semana del Edu-
cador Cristiano y Semana del Educador. Detrás de cada una de
estas acepciones, ha habido siempre un doble objetivo común.
Por una parte, presentar la escuela, junto con la familia, como el
medio más importante del que dispone la sociedad para asegurar
la cultura, para formar ciudadanos y para ayudar a construir la
propia identidad personal y social del escolar; y por otra, recabar
de la sociedad el reconocimiento que los educadores merecen.

A continuación, me centré en la figura de Juan Bautista de
La Salle, un pionero de la educación, que soñaba con una es-
cuela abierta a todos, porque estaba persuadido de que la edu-
cación es un derecho de todos, incluidos los pobres. Fue un
innovador brillante y creativo en la visión de la escuela, en la
concepción del maestro y en los métodos de enseñanza.

Con su nueva concepción de la figura del maestro, nacida
de la intuición de que la enseñanza no puede ser solo un trabajo

sino una misión,
fundó una Institución
Religiosa (Hermanos
de las Escuelas Cristia-
nas) dedicada por
completo y en exclusi-
vidad a la enseñanza.
Por ello, dedicó toda
su energía a la formación de aquellos que tenían que ejercer un
servicio al mismo tiempo eclesial y social, defendiendo siempre
la “dignidad del maestro”. 

A lo largo de la charla, pude comprobar la atención y edu-
cación mostradas por parte de nuestros estudiantes, circuns-
tancia que no me sorprende, pues sé de las amplias
posibilidades intelectuales de nuestro alumnado. Pero come-
teríamos un grave error como Centro Educativo si nos con-
tentásemos, aun siendo muy importantes, tan solo con unos
brillantes resultados académicos sin importarnos qué ‘tipo de
persona’ estamos formando. 

Terminé la exposición recalcando la necesidad de que los
docentes se vean respetados, apoyados y valorados, especial-
mente por los alumnos, los padres y las Direcciones de los Cen-
tros. Esta es, para mí, la Joya de la Corona.

Hermano Antonio Girón

17

¡La joya de la corona!

C

ots els alumnes de 2n de Batxillerat vam assistir, el pas-
sat dimecres 4 de març, a uns tallers que va organitzar
la nostra universitat. Vam poder veure, en primera per-

sona, classes de diferents cursos i, posteriorment, vam realitzar
tot un seguit de tallers relacionats amb les branques d’ense-
nyament de la pròpia universitat: Enginyeria, Arquitectura, Ma-
nagement i Animació. Els tallers van ser molt interessants,
didàctics i molt pràctics. En resum, va ser una jornada molt en-
riquidora!

Coordinació 2n Batxillerat

La Salle 
DemoWeek

T
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Extraescolars

Una varietat d'activitats 
d'enorme valor educatiu

uan una jornada escolar finalitza suposa una decisió
complexa per als alumnes i famílies de l’escola, ja que
amb l’àmplia oferta d’activitats extraescolars que té La

Salle és difícil triar només una. Hi ha  teatre, tecnologia, esports,
robòtica... Per aquest motiu, la manera d’entendre la importàn-
cia d’aquestes activitats que es realitzen dins d’un centre edu-
catiu és valorant la gran ajuda que transmeten i potencien en
el desenvolupament integral dels infants. 

A la nostra escola es treballa perquè el gran ventall d’activi-
tats que s’ofereix, any rere any, s’adeqüi a les propostes realit-
zades per part de les famílies, s’ajusti al nivell econòmic, estigui
liderat per persones coneixedores i especialitzades en àmbits
concrets, així com també, que es treballi seguint la línia peda-
gògica que el col·legi recolza.

Els alumnes, mitjançant la pràctica d’aquest tipus d’activitat,
aprenen a socialitzar relacionant-se amb altres persones, respec-
tant unes normes i pautes socials, i treballant en concordança en-
vers uns valors de convivència. I, més enllà de socialitzar-se, els
infants troben noves amistats, aprenen a competir quan guanyar
no és la fita principal i, fins i tot, tenen la possibilitat de despertar
nous interessos, passions i habilitats en ells i elles. Cal que les ac-
tivitats escollides per l’infant li siguin motivadores. Quan l’alumnat
ha estat el protagonista en l’elecció, demostra una major motiva-
ció, interès i alegria en comparació a quan li ve imposat de casa,
sense tenir en compte les seves curiositats.

Actualment, La Salle Bonanova compta amb cinc activitats
diferents per cada dia de la setmana en l’etapa de primària, i

amb dues en l’etapa d’infantil, tenint en compte que no són les
mateixes per a cada franja d’edat. Totes elles sumen una totali-
tat de més de 30 activitats diferents. Pel que fa l’etapa de se-
cundària, s’ofereixen opcions ben diverses, concentrades els
dimecres a la tarda, aprofitant que no hi ha classe.

Les activitats que l’escola proposa en el seu dossier específic
d’extraescolars per a totes les edats, es caracteritzen per treba-
llar algunes de les disciplines que es contemplen en els àmbits
esportiu, tecnològic i científic, artístic, autonomia personal i
educació en valors.

L’escola intenta treballar de manera vertical tractant de po-
tenciar activitats que treballin els diferents àmbits esmentats i
que al mateix temps tinguin una continuïtat. Per exemple, amb
al teatre, l’alumnat que s’inicia en l’etapa d’infantil comença
amb un treball molt guiat coneixent personatges i treballant
l’expressió d’emocions senzilles i concretes. Quan aquest alum-
nat passa a l’etapa de primària, en els primers cursos fa tot un
treball relacionat amb l’expressió corporal, caracterització de
personatges i s’inicia en la realització de petites improvisacions.
Tot seguit, quan l’infant continua el seu curs per la primària,
profunditza més en aspectes de gesticulació, d’entonació i de
creació d’escenes a partir de premisses donades. Per últim, quan
l’alumnat està cursant els darrers cursos de primària, ja és capaç
de retenir petits textos, improvisar amb els recursos consolidats
o poder inventar-se una pròpia història.

Gemma Artola Linàs

Q
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La bona trajectòria 
de l'Infantil B de futbol

Esports

n la seva primera temporada jugant a futbol 11, l’In-
fantil B està fent una campanya excepcional. L’equip,
que entrena Jordi Lorente, està competint a la part alta

de la classificació. De fet, és el segon classificat i només ha per-
dut un partit. A la segona volta, els altres equips que ocupen
els primers llocs del seu grup de la Segona Divisió, encara han
de visitar el camp de l’escola, on l’Infantil compta tots els seus
partits per victòries. 

Aquesta segona ronda promet ser apassionant, plena de la
mateixa passió que posen tots i cada un dels jugadors d’aquest
equip. I és que part de l’èxit d’aquest grup és el fet de ser un
bon grapat d’amics, 24 en total, tots ells malalts de futbol.
Aquesta il·lusió és la que els fa competir contra equips que els
superen en físic, molts d’ells amb jugadors de segon any, però
no en ganes.

Una prova de tot això va ser l’últim partit al col·legi. El dis-
sabte 7 de març van jugar un amistós contra la Unió Esportiva
Base Jàbac Terrassa, un equip ple de jugadors de segon any i
que pertany a una molt bona escola de futbol.

La Salle va plantejar l’enfrontament de forma molt orde-
nada en defensa, per tal de compensar la diferència física. La
primera part va estar molt igualada, en la que cap dels dos
equips va tenir ocasions clares i on va destacar Bruno Millet
que, malgrat la diferència d’alçada respecte els contraris, va
estar immens i va fer seu el mig del camp. El partit va arribar

a la mitja part amb un empat a 0 just per ambdós conjunts. 
A la segona part, La Salle, tot tirant de la seva banqueta, va

començar a fer pressió al camp del Jàbac. En el minut 41, en
una contra començada per Nico Rocafort, al més pur estil Ter
Stegen, que va llançar en llarg, Àlex Lorente va aixecar la pilota
per sobre de la sortida desesperada del porter del Jàbac per fer
pujar l’1-0 al marcador.

La Salle, fent ús de la seva millor arma, va continuar pres-
sionant la sortida de pilota del Jàbac i en el minut 69, arrel de
la pressió de Xavi Bosch i Javier Serra, la pilota va caure de nou
als peus d’Àlex Lorente, qui va marcar el 2-0 definitiu.

E
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Qua. e% v# iniciar l# Cora)?
La Coral es va fundar l’any 1986, o sigui que el proper 2021 ce-
lebrarem els nostres 35 anys! Unes quantes mares i pares de
l’AMPA van tenir la idea de cantar plegats. En van fer difusió i,
poc a poc, es va anar apuntant gent.

A )’inic&, per quant% membre% estav# formad# l# Cora)?
A la primera convocatòria van ser 4 persones, però en unes set-
manes el grup va anar creixent fins a ser suficients com per for-
mar un cor. Van contractar a una directora i així va començar
tot. Ara ja fa uns quants anys que estem al voltant de la tren-
tena de persones, unes 20 dones i uns 10 homes.

Qu& po' participar-h&?
Encara que una part important dels cantaires tenen o han tin-
gut alguna relació amb el col·legi, qualsevol persona pot for-
mar part de la Coral. Hi ha mares i pares d’alumnes, ex
alumnes, professors... I és que estem íntimament lligats al
col·legi. Portem el seu nom, assagem aquí i també cantem en
diferents ocasions. Sempre ens hem sentit totalment recolzats
per La Salle Bonanova.

Quin% só. el% requisit% per formar-n! par'?
Bàsicament, tenir una bona veu i saber entonar. Ah, i tenir
ganes de cantar i estudiar! No es necessiten coneixements de
solfeig. Molts pares del col·legi tenen les capacitats per a for-
mar-ne part. L’èxit de la nostra Coral està en la directora i en el
treball dels cantaires.

Cad# qua. actue* & assage*?
Els assajos es fan al col·legi, tots els dilluns del curs de 20.00 a
21.30 hores. I fem entre 7 i 10 concerts per temporada. Cantem
tot tipus de cançons, des de peces més clàssiques fins a cançons
populars d’arreu del món.

A quin% lloc% ac/tume* # fer el% concert%?
Les nostres grans celebracions són a l’església del col·legi, però
hem cantat en tot tipus d’escenaris, des de la Sagrada Família
fins al Teatre Victòria. També hem cantat alguna vegada a la
missa de La2 (TVE). A més, intentem fer una sortida d’intercanvi
cada un o dos anys, per Espanya o per Europa.

A) jun0 h& haurà )’intercanv& amb L# Sall! Maravilla%. 
Què sup/# per # v/altre%?
En un intercanvi, la coral convidada i l’amfitriona fan un concert
conjunt en el qual la convidada és l’estrella. En els intercanvis
també es fan una sèrie d’activitats que permeten una convivèn-
cia més estreta entre els cantaires, i així coneixes gent d’altres
llocs aficionada a la música.

Qui. h# esta' e) llo, mé% llunyà o. he* canta'? 
I )’escenar& mé% estran0?
Vam anar a Munic l’any passat. I aquest any els alemanys ens
han tornat la visita. El més estrany, potser ha estat el Teatre Vic-
tòria. Va ser un invent, en què es representava “Cançó d’Amor
i de Guerra”. El públic estava format per cantaires de diferents
corals i cada coral cantava des de la platea una part de l’obra.
Força divertit.

Qui. h# esta' e) públi, mé% agraï'? 
Quan ens sentim més recompensats és quan anem a cantar a re-
sidències de gent gran. De segur que no són els que més poden
apreciar el nostre alt nivell, però gaudeixen com el que més.

Què u% aport# l# Cora) d! )’escol# # nivel) persona)?
La satisfacció de l’alt nivell assolit pel grup, gràcies a l’esforç de
tots els cantaires i, sobretot, a la nostra excepcional directora,
Esther Doñate. Els assajos i les actuacions són moments de des-
connexió de tot per centrar-se en la música. C
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Entrevista a Santiago Batlle
Expresident de la Coral de La Salle Bonanova

“Les actuacions 
són moments 
de desconnexió
per centrar-se 
en la música”
Santiago Batlle Paré és enginyer de professió i, fins fa un parell de mesos, era el president de la Coral de
La Salle Bonanova. Ara ha fet un pas al costat i ha cedit aquesta responsabilitat per dedicar-se, en exclusiva,
a cantar, una de les seves grans passions.


