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Una escola per a tothom
Els serveis a la diversitat
El camí vers la Pau
amb el DENIP

La Salle es volca amb
els refugiats d’Ucraïna





mb el tancament del segon trimestre arriba una nova
edició del Butlletí Bonanova. Una publicació que és
possible gràcies a la comissió formada per famílies i

mestres que ho fan possible. Des d’aquestes línies els agraeixo
l’esforç i la dedicació.

El passat mes de gener de 2022, amb els canvis de proto-
cols relacionats amb la gestió de la Covid-19, juntament amb
les noves variants més contagioses i pendent de la immunitza-
ció massiva de la població escolar, el sistema educatiu fou sot-
mès a una dura prova de resistència. Potser, de totes les fases
que hem viscut en quant a la gestió de la pandèmia, una de
les etapes més exigents. Especialment per l’augment exponen-
cial de casos cada dia, tant d’alum-
nes com de mestres. Fet que fins i
tot ens va dur a ser el centre medià-
tic de la informació per l’impacte de
la Covid-19 a l’escola, pel nombre
d’alumnes confinats i pels canvis
constants de protocols. Tanmateix,
les xifres eren substancialment infe-
riors a les que s’estaven informant,
cosa que vam poder explicar a TV3
i a Catalunya Ràdio.

A mesura que el mes de febrer ha anat fent camí hem recu-
perat la normalitat, fins al punt de poder tornar a reprendre ac-
tivitats que sempre hem compartit amb les famílies. La primera
de totes elles fou el carnestoltes de primària. Darrera d’aquesta
celebració han vingut les audicions de l’escola de música i ara ja
esperem amb il·lusió les comunions, la Confirmació i la festa
major de l’escola: les Convivències.

El camí recorregut durant aquest temps de Quaresma en el
darrer tram del trimestre, ens porta a la celebració de la Setma-
na Santa. El temps litúrgic més rellevant pels creients cristians.
Moment que l’escola s’aturarà per a què tothom pugui gaudir
d’uns dies de descans, repòs i recolliment, per fer coses dife-
rents, viure i conviure amb la família, els amics i significar aquest
moment litúrgic.

Com ve essent habitual, el Butlletí Bonanova recull allò
més rellevant de la vida de l’escola d’aquests darrers tres

mesos. En especial, en aquesta edició hem volgut donar visi-
bilitat a tota la tasca relacionada amb l’atenció a la diversitat
i els equips que ho lideren, amb l’objectiu que cada alumne
pugui desenvolupar els seus talents i assolir l’èxit des d’una
perspectiva inclusiva.

En una de les darreres ponències del Dr. Ramon Flecha, ex-
pressava amb rotunditat i total convenciment que el treball
amb la diversitat en un entorn inclusiu construeix millors perso-
nes, més flexibles, amb més resiliència, més humanes, més re-
als. De la mateixa manera, Harvard fa dècades que té en comp-
te la presència de la diversitat a les aules en el sentit més ampli
de l’expressió per promoure la inclusió real que reflecteix la re-

alitat social del moment que vivim
per formar millors persones, millors
professionals.

Avui, el món educatiu transita
per un moment històric. L’educació
es transforma amb l’objectiu que
els estudiants actuals es puguin
desenvolupar amb èxit en un món
cada vegada més canviant i amb
grans reptes globals. La nova llei
d’educació LOMLOE així ho recull.

Una norma en la qual el projecte NCA troba l’encaix ideal. De
fet, La Salle s’ha avançat a aquest gran canvi de paradigma
que viu el sector educatiu. Amb el compromís de seguir for-
mant persones cultes, amb nivell i preparades per afrontar els
reptes de la vida real.

No vull tancar aquesta editorial sense agrair infinitament
l’esforç i el compromís de cada dia de tots els equips de do-
cents i especialistes que fan que tot això sigui una realitat a les
nostres aules. Un agraïment que vull fer extensible a totes les
famílies de la nostra comunitat educativa per haver-nos fet
confiança en aquest moment de canvi i transformació, i també
a tots els alumnes perquè la seva il·lusió, el seu interès i el seu
esforç omplen de vida l’escola i donen sentit a tota la tasca
educadora que junts duem a terme.

Jordi Gibert, Director La Salle Bonanova
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més humanes, més reals.



a jornada cooperativa es basa en la idea d'associar
tècniques a processos d'aprenentatge. Entenem
com a procés l'activació de coneixements previs,

posar en ordre les nostres idees i els nostres coneixements i
encuriosir els nens i les nenes per engrescar-los a construir-
ne de nous.

Les tècniques són molt estructurades, defineixen molt clara-
ment el que ha de fer cada alumne en cada moment. General-
ment, van dirigides a la consecució d'un producte, "la feineta",
i activen els diferents processos cognitius.

Els moments d'aprenentatge que es donen en una jornada
van des de l'acollida, les rutines, la planificació del dia, fins a la
posada en escena de les tasques i el tancament. Les tasques que
proposem promouen la gestió emocional, l'autocontrol i la con-
ducta autoregulada.

Iniciem moltes activitats amb el bessó/na, alumne/a assig-
nat per la mestra per treballar plegats. Sovint, s'aprenen con-
ceptes que van més enllà del que és estrictament acadèmic,
com la paciència, la tolerància, el respecte, la comprensió, l'ac-
ceptació i el control a la frustració. Formen part del nostre pro-
jecte d'educació en valors.

Les propostes que es fan a les nenes i als nens es van adap-
tant, tenint en compte el nivell de competència que es va ad-
quirint. Això es fa de manera progressiva, intentant que els in-
fants trobin reptes assequibles, però no excessivament fàcils.
Amb tot, ens adonem que l'alumnat és capaç d'actuar de ma-
nera cooperativa i amb eficàcia si les propostes són engresca-
dores i adequades.

Per aquest tipus d'estratègia metodològica hi ha unes nor-
mes que els nens i nenes coneixen molt bé i que és imprescindi-
ble respectar-les per a una bona dinàmica d'aula. Aquesta estra-
tègia també fomenta la construcció del pensament, d'acord
amb el constructivisme i amb l'aprenentatge significatiu, l'espe-
rit crític, la participació equitativa i l'estimulació del pensament
lateral de la creativitat.

Finalment, ens proposem poder treballar amb estructures i
dinàmiques cooperatives de manera eficaç perquè sabem que
el cervell és actiu, és social i que aprèn millor interactuant amb
els altres. A més, respon als principis pedagògics del NCA, el
nou context d'aprenentatge: Interioritat, Construcció del pensa-
ment, Conducta Autoregulada, Ment, cos i moviment, i la di-
mensió social de l'aprenentatge.

Coordinació Educació Infantil

L

Infantil
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Si aprenem junts,
aprenem més i millor



ls alumnes de primer de primària han dut a terme un
projecte NCA en el qual han conegut les tradicions,
els jocs, les danses i les cançons que tenien els seus

avis i àvies. Primer de tot, van preguntar a les seves famílies les
diferents procedències dels seus avis i àvies i, a partir d’aquí, van
anar creant contingut per endinsar-se a les seves arrels, elabo-
rant un gràfic de barres amb els llocs de procedència, omplint
de manera col·laborativa el quadern de tradicions, compartint
amb els companys i companyes la informació de recerca...

Un cop ben documentats van decidir aprofundir en l’a-
partat de jocs tradicionals. Cada classe va portar material
reciclable i va construir diferents jocs. Els alumnes de primer
A van elaborar el joc del bingo; els de primer B, el joc de les
bitlles; els de primer C, el joc de la pesca; els de primer D,

el joc del parxís; i els de primer E, el joc del tres en ratlla.
Aquesta elaboració va portar als alumnes a organitzar-se,

repartir-se tasques, ser curosos, treballar cooperativament,
prendre decisions i obtenir un bon resultat. Per tal de poder
gaudir de tots els jocs elaborats, els alumnes de primer de pri-
mària els van compartir i van poder jugar-ne amb els companys
i companyes.

Com a cloenda del projecte, cada classe va aprendre una
dansa tradicional catalana que van ballar davant de tots els
alumnes de primer. Tot plegat va ser una manera molt bonica i
motivadora per a conèixer de més a prop la vida que van tenir
de joves els seus avis i àvies.

Gemma Artola, tutora 1r E. P.

Primària
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La importància d’atendre correctament la diversitat
L’atenció a la diversitat, en el sentit més ampli de l’expressió,

és un dels objectius més importants de la nostra escola. Cada
persona és única i irrepetible. Educar comporta reconèixer que
la diversitat és l’essència de la mateixa societat i també conèixer
i comprendre les característiques i necessitats diverses de cada
infant i jove. La diversitat està en tots i cadascun de nosaltres.
Partint d’aquesta premissa, concebem la nostra tasca educativa
com un servei que ha de donar resposta a tots els alumnes, te-
nint en compte la seva individualitat, les seves capacitats i les
seves potencialitats.

Quan finalitza el curs escolar analitzem com hem cobert les
necessitats dels alumnes que atenem. També busquem la ma-
nera de millorar en aquesta fita i posem els recursos que creiem
necessaris per aconseguir-ho: la formació continuada de l’equip
docent, el desplegament de recursos... Posteriorment, ens mar-
quem nous objectius per encarar el nou curs.

L’atenció a la diversitat és responsabilitat de tots i cadascun
dels membres de la comunitat educativa. A La Salle Bonanova
comptem amb diferents equips: el SIEI, l’EOAP, el SOP, i el Ser-
vei de Logopèdia i Reeducació. Cadascun d’aquests equips està
format per professionals i especialistes: psicòlegs, psicopeda-
gogs, logopedes i mestres d’educació especial. Tots nosaltres
treballem de manera coordinada amb la finalitat de personalit-
zar l’aprenentatge, per a què cada alumne pugui desenvolupar
al màxim les seves potencialitats, vetllant pel seu benestar emo-
cional i fent l’acompanyament de l’alumne i de la seva família al
llarg de la seva estada a l’escola.

Els Suports Intensius per a
l’Escolarització Inclusiva (SIEI)

El SIEI és una dotació extraordinària de dues professionals,
un recurs intensiu per atendre els alumnes amb necessitats edu-
catives especials que ho necessiten. Es tracta d’alumnes que re-
quereixen, al llarg de tota l’escolaritat, mesures i suports inten-
sius amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de participació,
aprenentatge i desenvolupament. Per assolir aquesta finalitat
s’apliquen estratègies didàctiques i metodològiques a l’aula i
s'enforteix la responsabilitat de tot l’equip docent en l’atenció i
acompanyament de l’alumnat.

Els alumnes del SIEI tenen el seu grup de referència i, alho-
ra, reben un ajut intensiu per part de les professionals del SIEI.
Es fa un seguiment tutorial on es potencien els valors de la
inclusió, la diversitat i el respecte, es dona suport a l’alumne
en el treball dels diferents àmbits, es vetlla per potenciar les
relacions socials...

Les mestres del SIEI fan intervenció tant a dins l’aula ordinà-
ria com a l’aula de suport en funció de les necessitats individuals
de cada alumne. Treballen conjuntament amb els tutors, perso-
nal docent i no docent de l’escola per tal d’assessorar i acompa-
nyar en el procés educatiu. La intervenció es fa tant a nivell cur-
ricular a les aules, com a nivell personal, social i lúdic en les es-
tones d’esbarjo i menjador.

Tanmateix, treballen conjuntament amb l’EAP, equips d'as-
sessorament i orientació psicopedagògica del Departament d’E-
ducació, fent un seguiment de les seves necessitats i dotant dels
recursos essencials.

La Salle Bonanova és una escola per a tothom. És un convenciment i una rea-
litat. La nostra escola reconeix la diversitat com un fet universal. Pensem que
el sistema inclusiu és l’única mirada possible per donar resposta a tots els
alumnes, i que aquests puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que
permetin desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Els serveis
a la diversitat
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Els alumnes SIEI són de totes les etapes educatives obligatò-
ries. Valoren el recurs molt positivament, ja que se senten acom-
panyats en la globalitat del seu procés d’aprenentatge i creixe-
ment personal.

L’EOAP, l’Equip d’Orientació
i Assessorament Psicopedagògic

Aquest equip està format per psicopedagogues, psicòlegs,
mestres d’educació especial i logopedes. Hi ha una professional
per curs, cicle o etapa en funció de cada secció. Un dels princi-
pals objectius és millorar els aspectes d’aprenentatge, emocio-
nals, motivació i conducta dels alumnes; així com fer un segui-

ment i acompanyament d’aquells alumnes que ho requereixen,
assessorant i orientant els tutors i professors, i a les famílies i els
professionals externs que intervenen. Es tracta d’afavorir el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge, i el creixement personal i
emocional dels alumnes.

Aquest servei s’ofereix a totes les etapes de l’escola: Infantil,
Primària, ESO i Batxillerat, orientant i acompanyant els alumnes
que manifesten algun tipus de necessitat. Som un equip que
treballa de forma transversal en les diferents etapes per donar
continuïtat a la intervenció amb l’alumne/a.

Mantenim una coordinació continuada amb l’EAP, amb
l’objectiu de poder oferir els recursos més adients, atenent a
les diferents necessitats dels alumnes (suport psicopedagò-
gic, vetlladora, assessorament i orientació...). Realitzem un
treball conjunt i coordinat amb el Servei d’Orientació Psico-
pedagògic (SOP) per donar resposta a totes les dimensions de
la persona.

El Servei d’Orientació Psicopedagògic (SOP)
Té l’objectiu d’abordar problemàtiques individuals o famili-

ars, amb incidència en l’alumne i el seu desenvolupament esco-
lar, que requereixen la intervenció específica d’un psicòleg.
Aquest abordatge és opcional per a les famílies i alumnes de l’es-
cola, en funció de la seva pròpia demanda. Les famílies que ho
necessiten poden demanar assessorament directament al SOP.

Detectar les diferències individuals en el procés de desenvo-
lupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes, mit-
jançant les proves psicopedagògiques col·lectives, és també un
objectiu del SOP. Aquestes proves es passen cada dos cursos per
tal d’avaluar les intel·ligències lingüística, lògic-matemàtica, vi-
sió-espacial, intrapersonal i interpersonal, i per comprendre les
competències, la personalitat, l’adaptació i els interessos perso-
nals i professionals dels alumnes.

L’equip de psicòlegs del SOP assessoren i acompanyen els
professors del centre amb orientació i suport en la tasca educati-
va, en aquells àmbits d’atenció a la diversitat que l’equip directiu
del centre en faci demanda, d’unamanera sistemàtica i acordada.

El Servei de Reeducació i Logopèdia
Un altre recurs del que disposa l’escola és el Servei de Reedu-

cació i Logopèdia, format per un equip de logopedes. La seves
tasca se centra en: prevenir les possibles dificultats en el desenvolu-
pament de llenguatge, orientar a les famílies i mestres per tal d’a-
favorir aquest desenvolupament, detectar dificultats, trastorns o
patologies del llenguatge i dur a terme una intervenció logopèdica.

El seu camp d’actuació se situa en l’etapa d’infantil i primers
nivells de primària, on l’evolució del llenguatge oral i escrit tenen
una importància rellevant pel desenvolupament dels alumnes.
Es fa un seguiment del llenguatge oral al llarg de l’etapa d’infan-
til, de manera que es poden realitzar actuacions preventives i
orientar a les famílies. Quan aquestes accions no han estat sufi-
cients, s’inicia la intervenció. En aquest servei s’atenen les pato-
logies del llenguatge oral, el retard en el desenvolupament del
llenguatge i les dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptu-
ra. Aquesta intervenció es fa en sessions individuals o en grup
reduït, depenent de les dificultats i necessitats de l’infant.

Tots aquests serveis i equips treballen de manera coordina-
da, complint objectius anuals i realitzant reunions setmanals
conjuntes. Tots ells treballen per atendre i assessorar en l’àmbit
de la diversitat des d’una mirada inclusiva a alumnes, famílies i
cos docent.

Pili Loran, Alicia Herrero i Raquel Rodríguez
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Batxillerat Infantil

1r ESO 3r ESO 3r Primària

l DENIP és el Dia Escolar de la No-violència i la Pau,
fundat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llo-
renç Vidal Vidal. Es tracta d’una iniciativa d’Educació

No-violenta i Pacificadora, i que es practica a escoles de tot el
món el 30 de gener, aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.

El DENIP propugna una educació permanent en i per a la
concòrdia, la tolerància, la pau i la no-violència. A la nostra es-
cola es va dur a terme durant la setmana del 24 al 31 de gener.

La idea d’aquest any és fer un camí vers la pau. A la vega-

da, nosaltres podem TRIAR ser generadors de Pau cada dia amb
els nostres pensaments, paraules i fets. Tots podem escollir les
millors passes per fer el millor camí vers la pau. Tot depèn
de cadascú.

A Educació Infantil i Primària ens hem calçat uns mitjons
ben bonics, decorats amb els actes que ens han de conduir a la
Pau. A l’ESO s’han fet diferents activitats, des d’Infografies a
reflexions. I a Batxillerat s’ha treballat la cartellera, els infogra-
mes i la reflexió.

Pastoral

9

E
El camí vers la Pau amb el DENIP

esprés del període de Carnaval, i un cop passat Di-
mecres de Cendra, és temps de Quaresma, el pe-
ríode de quaranta dies d'abans de Pasqua que el ca-

lendari litúrgic cristià assenyala per a preparar-se per a la Set-
mana Santa. Segons la tradició cristiana, aquest període és
temps de reflexió i penitència, i s'acostumava a practicar dejuni
i abstinència per preparar-se per a la celebració de la Pasqua,
la festa gran del cristianisme.

Els nostres alumnes treballen a l’aula aquestes setmanes
juntament amb els tutors aquest camí de Quaresma, que molts

d’ells van iniciar amb l’Eucaristia de Dimecres de cendra amb el
Pare Franciscà Gerard i Mn Bruno.

A l’aula, com hem dit treballen un conjunt de reflexions
(una per setmana). Estan fetes a partir de la idea-clau de la lec-
tura del diumenge, que aquest any segueix l’evangeli de Lluc,
amb l’excepció del cinquè diumenge. El lema d’enguany, Ets a
casa, des del qual treballem el valor de l’acollida, és també un
rerefons constant.

Comissió de Pastoral

D

És temps de Quaresma
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10

QUE LA
MÚSICA
I LA DANSA
ENS
ACOMPANYIN!



Escacs
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S´aprèn més
d’una derrota
que d’una victòria

egurament, el títol no és prou atractiu, ja que el que
un vol llegir en qualsevol cercador és com guanyar,
com ser un bon jugador, estratègies per guanyar,

etc. Per què els pares volen que els seus fills/es juguin a escacs?
Trobarien diferents respostes i moltes d’elles tindrien un

component pedagògic en trobar-se els seus fills/es en una etapa
de formació. Així, algunes respostes serien: per treballar dife-
rents destreses, perquè així està més tranquil, afavoreix la con-
centració, es treballa la tàctica i l’estratègia...

I si preguntéssim a diferents jugadors joves o veterans per
què al cap dels anys segueixen jugant a escacs, i alguns compe-
tint en campionats?

Ens donarien diferents motius, alguns dels quals podrien
ser: per gaudir, per millorar en diverses destreses, perquè ens
atrau, perquè em fa pensar i tinc la ment ocupada, perquè m’a-
grada, em fa treballar el cervell, és bo per la salut mental,
etc. La llista de motius seria llarguíssima.

Al llarg dels anys he conegut a molts jugadors d’escacs que s’hi
dediquen a nivell professional i sempre m’ha admirat la seva capa-
citat d’anàlisi ràpida de les situacions. Però sabem acceptar la derro-
ta? Sabem perdre? Ens creiem la frase “s´aprèn més dels errors”?

Quan s’ensenya el joc, penso que és important expli-
car el concepte de saber perdre i saber guanyar, ja que a
vegades es perd i d’altres es guanya. Succeeix a qualsevol
joc i esport. No hi ha cap jugador individual o a nivell d’e-

quips que hagi o hagin guanyat sempre. És com la vida.
Una activitat molt bona a nivell pedagògic, quan es perd

una partida, és analitzar els errors que s’han comés. Avui en
dia hi ha molts programes informàtics que et permeten anar in-
troduint les jugades, i les analitza per veure si la jugada que has
fet és bona o dolenta.

Tanmateix, en els campionats, quan acaben les partides, es
veu als entrenadors ensenyant als nois/es i explicant els encerts
i les jugades que han de millorar. Si ells veuen una partida per-
duda com una oportunitat d’aprendre segur que li farà un gran
bé. Avui en dia, a vegades, es pot trobar una súper protecció
per tal que l’infant no pateixi. Se´ns dubte, els escacs eduquen
en el caràcter i també en la superació de les dificultats.

Aquest joc mil·lenari es pot practicar tota la vida, i manté la
ment en forma, ja que és un exercici de gimnàstica mental. Així
doncs, recordem una frase del gran campió del món durant
molts anys, i un dels millors jugadors de la història, J.R. Capa-
blanca: “de poques partides he après tant com de la majoria de
les meves derrotes”.

Us animen a participar a tots d’aquest gran joc/esport com
són els escacs, i a saber aprendre i avançar en aquesta vida mit-
jançant la superació de les dificultats.

Jordi Molina, coordinador Escola d’Escacs
La Salle Bonanova

S



ESO i Batxillerat
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esprés de més d’un any aturat pels protocols del
Covid-19, el laboratori de matemàtiques torna a te-
nir vida. En aquesta àrea, el treball en grups coope-

ratius i amb material manipulable és bàsic per poder assolir els
continguts de l’assignatura, especialment els conceptes més
complicats. També ens facilita fer associacions i connexions
entre contextos més quotidians i nocions més teòriques, o ens
apropa, a través del joc, deduccions i conclusions, moltes ve-
gades contràries a la nostra intuïció.

És, per això, que els i les alumnes estan de celebració, doncs
recuperen un espai on s’afavoreixen aquests dos aspectes, ma-
terialitzant idees més abstractes. Experimentar, jugar, demos-
trar, discutir, comprovar… són les operacions per excel·lència
dutes a terme en aquesta aula, que, a més a més, per la dispo-
sició flexible de les seves taules i l’espai amb el que compta, afa-
voreix dinàmiques que a l’aula habitual serien impensables.

Ane San José, professora de Secundària deMatemàtiques

Llarga vida al
laboratori de matemàtiques

D
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os alumnos de segundo de Bachillerato Internacional,
en Lengua Castellana y Literatura LOMCE, han lle-
vado a cabo un interesantísimo debate cuyos bloques

han sido el COVID-19 y la libertad de expresión.
Para ello, se han dispuesto las mesas de manera semicircular

y los estudiantes detrás de estas. De este modo, se ha realizado
un debate en el que, por turnos, cada aspirante debía defender
su postura -pudiendo asumir un rol distinto al que le definiera
fuera del debate- ante sus compañeros.

Cada docente ha dado voz al partido político que ha creado,
cuyo logo debía mostrar sobre su mesa, que lucía con ornamen-
tos representativos de dicho grupo parlamentario. A su vez, el

vestuario jugaba un papel fundamental en cuanto a la imagen
que querían mostrar.

A fin de darle realismo a las intervenciones, se ha llevado
a cabo un previo trabajo de indagación documental. De este
modo, han podido aportar datos relevantes y conocer léxico
especializado sobre cada tema, así como guionizar su
discurso.

¿Habrán reafirmado nuestras certezas o habrán disipado
nuestras dudas? Ellos ya han hablado, ahora lo harán las urnas.

Joan Lastra, profesor de lengua castellana
y literatura en Bachillerato

El arte de
persuadir con
las palabras

L

l dia 5 de febrer vaig tenir l’oportunitat de participar
en les Olimpíades de Biologia de Catalunya (OBC)
que, en el meu cas, es van dur a terme a la Facultat

de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Tenia moltes ganes de participar-hi perquè, des de ben
petita, m’apassiona la biologia i la natura. El meu tutor,
Tomás Merino, em va encoratjar a presentar-m’hi. A més a
més, volia aprofitar els continguts apresos sobre la biodiversi-
tat dels Pirineus catalans i l’evolució de les espècies durant la
meva estada a MónNatura Pirineus el mes de juliol de 2021, i
que oferia el programa de Joves i Ciència de la Fundació de
Catalunya La Pedrera.

La prova es va desenvolupar amb normalitat. Consistia en

50 preguntes tipus test opció múltiple dels continguts de l’assig-
natura de biologia de 1r i 2n de Batxillerat. En conseqüència, la
matèria impartida per l’Emilio Cortés a 1r de Batxillerat va ser de
gran ajuda.

Una vegada finalitzada la prova, la doctora en biomedicina
Mercè Martí ens va fer una xerrada d’immunologia relacionada
amb la Covid-19. Finalment, el degà de la UAB ens va comunicar
els guanyadors. Tot i que el meu nom no figurava en aquella
llista, uns dies després vaig saber que em trobava en el primer
25% de classificats de tot Catalunya, per la qual cosa em vaig
sentir molt satisfeta.

Clara Renard, 2n Batxillerat C

La passió
per la biologia
té la seva
recompensa

E
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ette année, des étudiants de troisième et quatrième année d'ESO ont décidé
de participer au concours de traduction français - catalan organisé par
l'Université Pompeu i Fabra.

Environ quelques onze étudiants se sont présentés pour la première phase à La Salle
Bonanova, et quatre au total sont passés au second tour. Mais le concours a été organisé
dans toute la Catalogne et il y a des centaines d'autres participants qui espèrent
également de gagner aussi le prix...

Les étudiants de l'école qui ont été sélectionnés sont Patricia Rigol, Maria Pou,
Enrique Anguera et Pablo Bartivas. Les élèves sélectionnés sont ravis de cette nouvelle et
ont hâte de participer au deuxième tour et de remporter le grand prix du concours.

On voudrait souligner que parmi ces étudiants, Patricia Rigol et Enrique Anguera forment
partie de l'Escola d'Idiomes de La Salle Bonanova, et ils sont particulièrement felicités, même
si tous les élèves qui ont participé au concours montrent un grand intérêt pour la langue
française et leurs profs sont très fiers de chacun d'eux. Merci à tous pour votre participation!

Alumnes de francès de 3r i 4t ESO

n cette année on a commencé un échange par lettre
au cours du premier ESO. L'échange aura lieu entre les
étudiants de La Salle Bonanova et les étudiants de La

Salle Arradon, une école située dans la belle Bretagne française.
Les élèves de la classe de 1r ESO B ont déjà envoyé leurs

premières lettres aux correspondants français, et ils sont très ex-
cités et enthousiastes quant aux possibles réponses.

Ici on partage quelques opinions de nos élèves:

"C'est très excitant de rencontrer des nouvelles per-
sonnes" Lluís Clotet

"J'aimerais connaître les goûts et les opinions d'autres
personnes du même âge, qui habitent dans d'autres pays,
comme la France" Irene Jaumot

"J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont me répondre pour les
connaître plus" Àlex González

"J'aimerais rencontrer des étudiants français, savoir com-
ment est leur école est en savoir plus"Maria Gómez

"Je voudrais me faire des nouveaux amis avec cet
échange" David Alcover

On va vous expliquer plus prochainement. À bientôt!

Sònia Carrillo, professora de francès de 1r ESO

La Salle au concours!

Des Échanges par lettre
avec la France

C

E
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omença a apropar-se la data en què tots els alumnes
que estan cursant 2n de Batxillerat han de decidir quin
grau fer i a quina universitat anar. Des de les escoles

fan el possible per apropar les universitats als alumnes.
Com a exalumna de La Salle Bonanova, ha estat emocionant

poder tornar a l’escola i, des de la meva experiència, apropar-los
Blanquerna. És molt enriquidor veure com ells estan en el lloc
on fa un parell d’anys també m’hi trobava jo, amb molts nervis

i dubtes. Alhora, pensar en els nervis que teníem tots els meus
companys i jo, i ara veure que estem on volíem estar, és molt
reconfortant.

Ha estat tot un plaer poder ajudar-los una miqueta en
aquest camí que han de recórrer el que els queda de curs, i tor-
nar a la meva escola, que tant m’estimo i recordo.

Marta Quesada, exalumna de La Salle Bonanova

Tornar a la
meva escola

C

etzten Freitag am 4. Februar waren wir mit den Schü-
lern und Schülerinnen von 4rt bis 2n Batxillerat, die
Deutsch in La Salle Bonanova lernen, im Kino (Cine-

ma Girona) um Tschick, goodbye Berlin zu sehen.
Am Freitag haben wir alle in der Schule getroffen und um

8:30 sind mit dem U-Bahn zum Kino gefahren. In Jardinets de
Gràcia haben wir das Frühstück genommen und um 10:00 wa-
ren wir vor dem Kino.

Tschick von Wolfgang Herrndorf erzählt die Story von
zwei befreundeten Teenagern, die in den Sommerferien in

die Walachei in Rumänien reisen, mit einem geklauten Auto.
Beide, Maik und Tschick beginnen eine spezielle Beziehung

und leben viele Abenteuer zusammen mit einer neuen Freun-
din, die Isa heisst.

Die Schüler und Schülerinnen haben viel Spass gehabt und
den Film sehr gefreut.

Wir möchten nächstes Jahr diese Erfahrung wiederholen.

Gemma und M. Dolors,
professores d’alemany a Secundària i Batxillerat

L

KINO: Tschick, goodbye Berlin
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ls alumnes de 2n de Batxillerat que cursem la matè-
ria Cultura Audiovisual, juntament amb el profes-
sor Matías, el passat 4 de març vam tenir l’oportu-

nitat de visitar les instal·lacions del departament d’àudio de
la Salle URL.

En aquesta visita, vam poder aplicar tots els coneixements
adquirits i treballats a classe sobre els experiments acústics rela-
cionats amb la freqüència ressonància. Així, també vam visitar
les exclusives sales anecoiques i reverberants per poder percebre
i analitzar les característiques del so.

La visita la vam concloure en un estudi de gravació que inclo-
ïa una taula de mescles per editar l’àudio gravat en la sala inso-
noritzada ambmicròfons i instruments. Dues companyes vam in-
terpretar una cançó dins d’aquesta sala de gravació (tal com apa-
reix a la fotografia), davant de tots els companys i, amb la grava-

ció de les seves veus, el pro-
fessor va aplicar algunes edi-
cions a l’estudi de mescles
per ensenyar-nos les funci-
ons de l’autotune.

Amb aquesta activitat,
inclosa dins del període
que, des de l’escola, hem
dedicat a l’orientació uni-
versitària i que ara ja con-
clou, els alumnes vam poder aplicar tots els nostres coneixe-
ments en la matèria d’una forma didàctica i divertida. Va ser
molt engrescadora i útil.

Ferran Pujol, 2n Batxillerat D

alumnat de 1r d’ESO va anar al Casal de La Salle, a
Sant Martí Sesgueioles, el passat dia 24 de febrer
amb l’objectiu de passar un dia de convivència, po-

sant en pràctica quatre activitats HARA.
No cal dir que després de tants mesos amb restriccions en

les sortides, tant els alumnes com els professor/es que els acom-
panyàvem teníem ganes d’agafar l’autocar i arribar a Sant Mar-
tí. La il·lusió i la motivació van anar agafades de la mà durant
tot el trajecte.

Arribàvem cap a les 10h al Casal de La Salle. Era el primer
cop que els alumnes hi anaven i alguns dels Germans que actu-
alment viuen en el lloc van sortir a rebre'ns. L’esmorzar no es va
fer esperar, les corredisses i les ganes de jugar tampoc.

Les tutores i el tutor de 1r ESO van preparar els espais per
dur a terme les activitats, i en el moment indicat les quatre
classes es van distribuir de manera que al llarg del matí po-
guéssim passar per les activitats proposades. ‘L’enquesta boja‘,
‘El tren cec’, ‘Les Figures humanes’ i ‘Com em veuen els al-
tres?’ eren els reptes.

El matí va passar ràpid, després va venir el dinar i a l’hora
d’acomiadar-nos de Sant Martí les poques ganes es van apode-
rar de tothom. Havíem aconseguit l’objectiu. La bona convivèn-
cia i el poder tornar a sortir d’excursió ens recorda que per edu-
car també és necessari sortir de les aules.

Tutores i tutor de 1r ESO

Una enriquidora visita audiovisual

La sortida HARA a l’ESO

E

L'



la classe de francès d’Escola d’Idiomes celebrem el dia
de la Chandeleur, festivitat del dia 2 de febrer, tot i
explicant l’origen de la festa i elaborant i gaudint de

les crêpes, ja siguin amb xocolata, fruites, sucre o mel.
La Chandeleur és molt coneguda i celebrada a França, i durant

el mes de febrer se celebra preparant i menjant crêpes per tot arreu.
Es tracta d’una festa religiosa que es feia quaranta dies des-

prés de Nadal i commemorava la presentació de Jesús al temple
de Jerusalem. Aquest ritual es materialitzava amb una oferta i
benedicció d’espelmes de cera. És una festa molt antiga i la va
introduir el Papa Gelasi I l’any 496. Després de la benedicció d’
espelmes o candeles, per reconfortar a la gent del fred, es van
començar a repartir uns tortells rodons fets de farina, ous, man-
tega i llet, que després esdevindrien les conegudes crêpes.

Però com passa molt sovint en el calendari festiu,
aquesta festa religiosa té un rerefons anterior pagà. Hi ha
qui creu que podria ser hereva d’antics costums romans que
es feien durant les Parentalia, en què hi havia processons
amb espelmes.

Per últim, també s’evoquen les supersticions dels pagesos,
que van creure durant molt de temps que els seus camps de
blat no donarien bona collita si no es feien crêpes el dia de la
Chandeleur, mantenint així la tradició. Per tant, sembla que les
crêpes donarien bona sort a més d’estar boníssimes! En tot cas,
qualsevol excusa és bona per gaudir d’una bona crêpe en com-
panyia... Alors, bon appétit!

Ariadna Villegas, docent de francès de La Salle Bonanova

A

Escola d'idiomes
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La festa de la Chandeleur
o Candelera



activitat d'extraescolar Oci Esportiva és una activitat
de lleure dirigda a tots els alumnes que no volen es-
pecialitzar-se i competir en un esport determinat.

L'objectiu és continuar practicant una activitat física de forma
saludable i lúdica amb els companys i les companyes de l'escola.

Al llarg de l'any, els alumnes practiquen, de forma rotativa,
diferents esports alternatius: jocs tradicionals, esports amb ra-
quetes, com ara tenis, bàdminton o tenis taula, i altres esports
variats com beisbol, pitxi i pinfuvote.

Aquest any, els infants que participen en aquesta activitat es-
tan realment contents amb tots els esports que fan i motivats pels
que encara els hi falta per fer. En finalitzar el curs, les últimes ses-
sions estaran orientades a realitzar unes olimpíades esportives.

Aitor Solà,
responsable de les extraescolars esportives

Extraescolars

18
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L’oci per davant de la competició

quest curs 2021-2022 es commemoren els 30 de la
creació de l'ONG PROIDE i, per això, s’ha creat la sa-
marreta de la Fundació PROIDE, tot recor-

dant la feina feta a tants països al llarg d’a-
quests anys.

PROIDE aposta per l’educació com a eina
transformadora per aprendre sobre el món i
transformar-lo a partir de petites accions. Al
llarg de 30 anys és molta la gent que ha for-
mat part de PROIDE, i és que creiem ferma-
ment que és a través de l’educació que podem re-
duir les desigualtats i crear un món més just. Som
conscients, però, que aquesta feina és lenta i cal
ser constant. Per això, comptem amb la col·labora-
ció de les contraparts, altres ONG’s lasal·lianes, co-
munitats, laics compromesos amb la missió, volun-
taris i professorat. I entre tots portem a terme
aquesta acció transformadora.

És, per aquesta raó, que PROIDE va agafar com a lema un
proverbi africà, després popularitzat per Eduardo Galeano, que
diu així: “Molta gent petita, fent coses petites, en llocs pe-
tits, pot canviar el món”. Partint d’aquest lema, aquest any del

30è aniversari, hem decidit modificar-lo
una mica per tenir un lema propi: “30

anys fent coses petites”.
El disseny escollit

per a la samarreta vol
il·lustrar aquestes peti-
tes accions, que de vega-
des sembla que no siguin res, però poden
transformar una cosa en una altra. I PROI-
DE vol canviar l’educació perquè aquesta si-

gui una acció transformadora, no només dels
països del Sud Global amb els quals treballem,
sinó també de les nostres escoles a Catalunya.
Només entre tots, treballant en la mateixa direc-
ció, aconseguirem aquests canvis que ens per-
metran deixar un món
una mica millor del que
l’hem trobat.

Us animem a totes i a tots a col·la-
borar amb la compra de la samarreta
i/o l’estoig per tal de poder seguir 30
anys més fent coses petites.

PROIDE

30 anys de PROIDE

A



inestra Oberta ha continuat la seva activitat de volun-
tariat a la nostra ciutat durant aquest segon trimes-
tre. L’alumnat gran segueix la tasca de reforç escolar

a nens i nenes en risc d’exclusió social; també escrivint cartes
personalitzades i fent cartells ben animats a persones que es po-
den sentir soles en aquests temps d’aïllament, per a felicitar-los
en els seus aniversaris.

Els petits del col·legi han continuat portant berenars solida-
ris per a les entitats d’infància on hi col·laborem. I s’ha fet la
tradicional xocolatada a infantil a 1r i 2n de primària, en favor
de la recerca contra el càncer infantil a Sant Joan de Déu. Estem
molt agraïts/des per la gran col·laboració de tota l’escola en les
nostres campanyes.

Finestra Oberta està vinculada, des de la seva fundació,
amb la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), la
qual ens dona assessorament, informació, formació i recolza-
ment, sempre que ens és necessari. Aquest any, la formació
que ofereix està dedicada a aconseguir que els/les joves se
sentin cridats per realitzar voluntariat.

A més, Finestra Oberta, de manera voluntària, representa la
FCVS en el Consell Municipal de Benestar Social, en el grup d’I-
gualtat d’Oportunitats en la Infància i Adolescència que analit-
za, estudia i fa propostes per millorar la situació de nens, nenes
i joves a la ciutat. Enguany, els temes de treball, entre d’altres,
són la salut mental, el benestar emocional i la nova Llei Orgànica
de Protecció de la Infància i l’Adolescència davant les violències.
Tot queda recollit en el Pacte de Ciutat.

Un dels projectes d’aquest Pacte és l’Estratègia Municipal
Contra la Soledat 2020-2030 -s’està elaborant un Directori
de projectes i entitats que miren de pal·liar la soledat-. Fines-
tra Oberta forma part d’aquest Directori, i el nostre projecte
d’acompanyament a persones grans ha estat ben valorat i
considerat.

Des de tots els àmbits, Finestra Oberta es fa present al nos-
tre municipi, aportant l’esforç de tot el col·legi i, en especial, del
nostre alumnat voluntari per fer una ciutat millor.

Comissió Finestra Oberta

Finestra Oberta
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Per una millor ciutat
F
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impacte dels horribles esdeveniments que ens arriben
des de l’Europa Oriental ha provocat una onada de
solidaritat. A través de Finestra Oberta, l’ajuda que

s’ha donat des de La Salle Bonanova s’ha materialitzat amb una
campanya de recollida de roba d’abric i aliments. El dilluns 14
de març, un total de 3.000 Kg de material va sortir en direcció
a Polònia, en coordinació amb una escola de La Salle d’aquell
país, la qual ho farà arribar a Ucraïna, on estan en contacte amb
diferents parròquies.

Malauradament, no podem aturar aquesta guerra, però es-
perem que el nostre ajut humanitari serveixi per a què les perso-
nes bruscament desplaçades puguin rebre una mica de confort.
Aquest any, a La Salle diem “Estàs a casa”. I, per això, volem ser
solidaris amb les persones que desgraciadament l’han perdut.

Des d’aquestes línies agraïm a tota la comunitat educativa
de La Salle Bonanova la seva implicació i solidaritat.

Comissió Finestra Oberta

La Salle es volca amb
els refugiats d’Ucraïna

L'
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l Club Esportiu La Salle Bonanova ha adquirit un pro-
grama de gestió integral que permetrà agilitzar i op-
timitzar els processos de gestió de l’entitat, així com

millorar notablement les vies de comunicació oficial del Club
vers les famílies.

El programa té entorn web i una App per facilitar als socis/es
l’accés, en qualsevol moment, a aquella informació més relle-
vant relativa a l’activitat pròpia del Club, alhora que permet i
facilita la realització de tràmits de forma digital.

Amb aquesta nova plataforma es produiran millores en
l’àmbit de la gestió, la comunicació i el control d’activitats, i per
les famílies, la possibilitat de poder portar el Club a la butxaca!

Aquestes són les principals funcionalitats que l’App del
Club ofereix:

- Realitzar còmodament la inscripció digital de la tempora-
da 2022-2023 i mantenir actualitzades en tot moment
les dades dels esportistes.

- Rebre notificacions al dispositiu mòbil en relació a canvis
d’horaris, notícies rellevants sobre l’activitat esportiva
dels esportistes, obertura de període d'inscripcions...

- Visualitzar el carnet virtual on es reflecteix informació,
com ara: equip, esport, data de naixement, NIF, etc.

- Controlar l’assistència a partits i entrenaments.
- Visualitzar els calendaris de competició.
- Consultar rebuts pagats i pendents.
- Rebre convocatòries i inscriure's a activitats complemen-
tàries que pugui organitzar el Club (activitats formatives,
d’àmbit social…).

Si encara no t’has registrat, et convidem a fer-ho seguint les ins-
truccions que trobaràs a la pàginaweb:

www.clubsallebonanova.com

Des del CE La Salle Bonanova continuem treballant per donar
el millor servei a les famílies. Comptem amb la vostra col·labora-
ció per a què aquesta nova eina sigui un gran avenç per a tots.

Esports

E

El Club Esportiu a la teva butxaca

http://www.clubsallebonanova.com


Quines son les teves funcions diàries a l’escola?

Atenció a la salut dels alumnes, personal docent i de serveis en
tots els aspectes, tant sanitari com psicològic.

Amb l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, com ha canviat la

manera de treballar?

S'ha hagut de fer més incís en la prevenció, concepte que ja tre-
ballàvem des de feia temps amb cartells, i insistint molt en la
importància d'una bona higiene de mans, sobretot en època de
grip, per evitar més infeccions. A la infermeria no podien coinci-
dir molts alumnes a la vegada, situació que al principi va costar
una mica, ja que no estaven acostumats a esperar-se fora i pas-
sar d'un en un. A més, el mobiliari s'havia de desinfectar cada
vegada, i això retardava una mica el fet de poder atendre'ls
més de pressa.

Vas rebre moltes consultes del personal i alumnes de l’escola

sobre com comportar-se o treballar durant la pandèmia?

Al principi sí, moltes. Tot i així, els dubtes que podien sorgir que-
daven resolts o, si més no, una mica més clars amb la bona ges-
tió que s'ha fet des de la direcció i els comunicats que es rebien
de Sanitat per fer front a les noves situacions de la pandèmia.

Quines son les incidències més habituals

que tractes en el dia a dia?

Sobretot, moltes contusions i esquinços, sigui per caigudes o
xocs amb companys, ferides que van des d'una rascada a altres
que necessiten punts de sutura. En les lleus es col·loquen punts
d'SteriStrip i en les greus es deriven a la Mútua Escolar. També
ens trobem amb epistaxis (sagnat nasal), contusions/irritació
oculars i algunes crisis d'ansietat.

Què és el que més t’agrada de treballar

a la infermeria d’una escola?

Poder crear un entorn favorable per promocionar la salut i
que els alumnes sàpiguen que la infermeria, a part de guarir,
també és un lloc on poden venir per qualsevol consulta que
necessitin.

Quins mètodes utilitzes per tranquil·litzar

els més petits quan venen a la infermeria?

Els parlo sense alçar la veu. Abans de fer qualsevol actuació
els explico què farem i perquè, encara que sigui posar el ter-
mòmetre. M'assec al seu costat i els demano que m'expli-
quin què els hi ha passat, com si fos la seva àvia i tinguéssim
tot el temps del món.

Què és el que més t’apassiona de treballar amb nens/es?

Poder contribuir en el seu camí cap al món adult, ajudant a ges-
tionar l'angoixa que pot aparèixer en una situació d'accident o
malestar, i aclarir tots el dubtes que poden tenir en el moment
d'atendre'ls. També m’agrada compartir el seu somriure quan
surten de la infermeria millor de com han entrat.

Quin és el protocol a seguir amb els casos més greus?

Es deriva a la Mútua d'Accidents o Mútua Dental que té con-
tractades l'escola. Si és molt greu es truca al 112.

Quin és el teu objectiu com a infermera de l’escola?

Fer una bona atenció sanitària, tant en l'àmbit mèdic com psico-
lògic. Inculcar hàbits saludables en tots els aspectes, sobretot en
l'alimentació, perquè penso que això és la base principal de po-
der gaudir d'una vida llarga i amb salut.

“Bona atenció sanitària
i hàbits saludables son
la base d’una vida
llarga i amb salut”
La Montse és una de les infermeres de l’escola -n’hi
ha dues, una en torn dematí i l’altra de tarda-. Va en-
trar a treballar a La Salle Bonanova al març del 2016 i
és diplomada en Infermeria. A més a més, ha dut a
terme cursos de formació continuada en atenció Ge-
rontològica i té un Màster en Infermeria Escolar.
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Entrevista a Montserrat Moix
Infermera de l'escola


