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Acció educativa resilient
Recordar el pas per
l’escola amb un somriure
i projectar el futur

El Nou Context d'Aprenentatge (NCA)
a infantil i a primària

Retorn de la normalitat amb celebracions,
colònies, viatges, intercanvis, festes de
final de curs, el finalista i Convivències



envolguda comunitat educativa. Teniu a les vostres
pantalles el tercer número del Butlletí Bonanova del
curs escolar 2021-2022. I quan això passa, és sinònim

d’haver arribat a final de curs. Ja torna a ser juny i un nou curs
escolar finalitza.

Acaba el que es pot considerar el curs escolar de la recupe‐
ració de la normalitat després de dos anys de pandèmia.

El passat mes de setembre iniciàvem l’any acadèmic amb les
mateixes restriccions que coneixíem
del curs anterior: grups bombolla,
sense activitat social, reunions per
videoconferència, activitats sense
possibilitat de compartir-les amb les
famílies... Amb onades de Covid-19
que anaven oscil·lant.

El segon trimestre s’iniciava amb
canvis de protocols de darrera hora,
sense la possibilitat de disposar de
tota la informació necessària per po‐
der organitzar adequadament l’esco‐
la i sota una pressió al sistema escolar
mai vista fins al moment.

L’evolució de la pandèmia ens
ha portat fins al punt on ens trobem avui: sense mascareta a les
aules, amb la finalització de les quarantenes dels contactes es‐
trets i també dels casos positius, i amb la recuperació de les acti‐
vitats compartides amb les famílies. En definitiva, podem dir que
hem recuperat la normalitat.

Aquest escenari ha permès tornar a agafar el ritme d’activi‐
tat de La Salle Bonanova amb la celebració de les comunions,
la confirmació, les colònies, els viatges, els intercanvis i estades
a l’estranger, les festes de final de curs, el finalista de 2n de
Batxillerat i les esperades Convivències que, enguany, han arri‐
bat a la cinquantena edició.

Com no pot ser d’altra manera, aquest número del Butlletí
Bona Nova recull allò més rellevant del dia a dia de l’activitat i
èxits del alumnes, així com de les diferents seccions de l’escola.
És la manera de fer evident la vida i el dia a dia que té lloc al nos‐
tre centre escolar i posar-ho en valor. Un dia a dia on els alumnes

i l’equip humà de La Salle Bonanova en són els protagonistes.
Cadascú des del seu rol i des de la seva àrea de responsabilitat.

Des d’aquestes línies vull agrair el compromís de tot l’equip
per fer que La Salle Bonanova sigui una realitat cada dia. També
de les comissions i grups de treball de les famílies que s’impli‐
quen en diferents àmbits de l’escola. En especial, vull destacar
la comissió del Butlletí, que és qui fa possible que, trimestral‐
ment, aquesta publicació vegi la llum.

També vull posar en valor i feli‐
citar els alumnes pel seu esforç, tre‐
ball constant i capacitat d’adapta‐
ció a la vida escolar i als protocols
canviants. Ells i elles són els que do‐
nen sentit a la nostra tasca docent.

En aquests moments, la Direcció
de l’escola ja fa setmanes que treba‐
lla en la planificació del proper curs
amb l’objectiu de donar resposta als
nous reptes que s’atansen pel que fa
a l’avançament del curs escolar pro‐
posat pel Departament d’Educació,
analitzant les propostes de millora
detectades i recollides al llarg d’a‐

quest curs escolar, algunes de les quals ja s’han fet visibles, com
ara la possibilitat de combinar les activitats de Langcentre i l’esco‐
la de música en tots els nivells, i també recollint i analitzant els
resultats de les diferents enquestes de satisfacció que s’han fet
arribar a les famílies durant aquest darrer tram del curs escolar.

Des de la Direcció de La Salle Bonanova i en nom de tota la
comunitat educativa, volem agrair a les famílies la confiança
que ens heu fet per compartir l’educació i la formació dels vos‐
tres fills i filles.

Ara arriben les esperades vacances de l’estiu. Un temps per
desconnectar del dia a dia de l’escola, gaudir de les activitats en
família i regenerar-se. Us desitgem bones vacances. Gaudiu-les.

Cordialment,

Jordi Gibert, Director de La Salle Bonanova
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A l’Aula Magna de la Casa Generalicia
de Roma, durant el 46è Capítol General
dels Germans de les Escoles Cristianes
que va tenir lloc el 18 de maig de 2022,
es va celebrar l’Assemblea de 70 Ger‐
mans Capitulars. En aquesta es va desig‐
nar el Germà Armin Luistro com a 28è
Superior General de l’Institut.

L'elecció es produeix vuit anys des‐
prés que es nombrés l’anterior Govern el

2014, també a Roma. El nou Superior
General, acompanyat dels Germans i de
tots els col·laboradors de la Casa Gene‐
ralicia, es van dirigir al Santuari per resar
davant les relíquies del Fundador, Joan
Baptista de La Salle.

El Germà Armin Altamirano Luistro va
néixer el 24 de desembre de 1961. Va in‐
gressar a l’Escolàstica de La Salle (el cen‐
tre de formació acadèmica dels Germans

de les Escoles Cristianes) a Manila a l'abril
de 1979, mentre estudiava a la Universi‐
tat de La Salle. Luistro va rebre l'hàbit re‐
ligiós a l'octubre de 1981, va emetre els
seus primers vots religiosos a l'octubre de
1982 i els definitius al maig de 1988.

El Germà Armin va començar la seva
professió docent a La Salle Lipa, a Batan‐
gas, on va exercir com a professor de re‐
ligió, orientador i encarregat de pastoral
des de 1983 fins al 1986.

El Germà Armin ha aportat més de
34 anys d'experiència en els sectors pú‐
blic i privat. Va ser Ministre d'Educació
del juny de 2010 al 2016. Anteriorment,
va dirigir la Universitat de La Salle, de la
qual va ser-ne president des de l'abril de
2004 fins al juny de 2010. Actualment,
és membre del consell d’administració de
Philippine Business for Social Progress, la
major organització no governamental
del país dirigida per empreses.

Per a més informació, es pot consul‐
tar el seu perfil al web:
https://www.lasalle.org/86520/

Enguany, el col·legi La Salle Bonano‐
va ha participat, una vegada més, en el
Certamen de Lectura en Veu Alta. En
aquest curs s’ha fet la fase final enviant
una gravació de la lectura obligatòria a
càrrec dels/les alumnes que es presenta‐
ven a concurs.

Quatre mestres jubilades de fa poc
ens hem encarregat de la preparació d’a‐
lumnes lectors i lectores. Amb molta il·lu‐
sió, hem retornat unes hores a la setmana
al col·legi per treballar amb un grup de
bons lectors, que amb una actitud positiva
i col·laboradora ens han fet fàcil la tasca.

Per fi, aquest curs hem aconseguit
arribar a la final del Certamen! Seleccio‐

nades entre més de mil escoles de tot
Catalunya, les alumnes Berta Gasulla, de
primària, i Elena Márquez, de secundà‐
ria, acompanyades dels seus pares i de
nosaltres quatre, van assistir al CaixaFo‐
rum, on s’hi celebrava una festa de la lec‐
tura divertida i, a la vegada, plena de
sensibilitat per la cultura.

Tot i que la Berta i l’Elena van llegir
molt bé, no van ser les guanyadores del
Certamen, però les hem de felicitar pel
seu treball responsable i esforçat al llarg
d’aquests mesos de preparació.

Gemma Aparicio, Paquita Rovira,
Rosa Costa i Laura Martí

Armin Luistro, nou Superior General
dels Germans de les Escoles Cristianes

El Certamen de Lectura en Veu Alta
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Un total de 175 jóvenes estudiantes
han formado parte de la #BonaGent-
RLSB2122. Entre ellos, representantes
de países tan dispares como Andorra,
Argentina, El Salvador, México, Líbano,
Georgia, Turquía, Bulgaria o Burkina
Faso; así como de diferentes comuni‐
dades autónomas: Islas Canarias,
Madrid, Andalucía, Comunidad de
Valencia, Navarra, Aragón, Euskadi, Illes
Balears y Galicia.

Cada uno tiene un nombre y cada uno
es protagonista. A partir del respeto hacia
los que nos rodean, todos los residentes
disfrutan de la libertad para desarrollar sus
proyectos y alcanzar sus objetivos.

En el día a día, los residentes disfru‐
tan de lo más esencial: la presencia de
los que nos rodean. Y así comparten
emociones, sentimientos, angustias,
preocupaciones. La buena convivencia
nos ayuda a que el ambiente esté im-
pregnado de sonrisas y risas.

El buen ambiente ha permitido que
los residentes aprendan a preparar sus piz-
zas italianas y sus burritos mexicanos. Han
disfrutado de un auténtico asado argen‐
tino. Para envidia de los alumnos del
colegio, han organizado un juego de
escondite nocturno por todo el recinto. Se
han disfrazado y se han asustado en un
túnel del terror no apto para corazones

débiles. Se han ido a esquiar y han compe‐
tido a fútbol. También se ha iniciado un
proyecto solidario con personas sin hogar.

Amistades que se crean. Puentes
que se consolidan. Amores y desamores.
Llegamos a junio. Satisfacción por los re‐
sultados académicos. Satisfacción por
un curso compartido.

Un especial saludo a los residentes
2019-2022, que vivieron con nosotros el
confinamiento, y supieron que había
que recuperar los meses perdidos de
disfrute de la Residencia.

Carlos Azofra, coordinador de la
Residencia La Salle Bonanova

Buen ambiente y amistad en la
residencia de La Salle Bonanova
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Sempre he recordat la sensació es‐
tranya que em va envair la primera ve‐
gada que vaig enfilar la pujada del col‐
legi. Primer vaig pensar que m’havia
equivocat d’indret; molt de jardí, massa
edificis... que em van acoquinar. Recor‐
do també la primera entrevista amb el
Germà Cotonat i el Florenci Bové, en el
despatx d’aquest darrer, les portes i els
passadissos immensos, que feien fere‐

dat, i en els quals era assegurat perdre’s.
Malgrat això, i amb el pas del temps,

aquella sensació primera de sentir-se
perduda es va anar diluint i et vas fent
teves les persones i els espais. Et poses a
treballar de valent, ja que la nostra feina
és dura i has d’estar amatent a les neces‐
sitats de l’alumnat.

Tot i així, encara sento força nostàlgia
de la primera etapa, tot semblava més fà‐

cil, el clima era acollidor, la comunicació en‐
tre nosaltres era agradable i la companyo‐
nia compensava aspectes més negatius.

Sento vertigen de pensar que ja s’han
escolat vint-i-nou anys des d’aquella pri‐
mera pujada, i en aquest lent camí de re‐
tirada, em resta una mena de pòsit, on
pesen més els bons records de les expe‐
riències compartides amb amics, ger‐
mans, professors i alumnes.

Que difícil se’m fa avaluar tants anys
de la meva vida. Podria escriure’n una
enciclopèdia, però tranquils, nomes us
en faré un breu resum.

Em trobo en el final d’una etapa que
es va iniciar el curs 1982-83. Com a
mare em vaig sentir cridada a participar
a la Comissió de Religió i Obra Social de
l’APA, i en una incipient Finestra Oberta
com a voluntària.

Em vaig sentir acollida per part de la
Comunitat de Germans i, en especial, del
Gmà. Jaume Sitjar, responsable i fundador
de Finestra Oberta. Un gran mestre que
em va ensenyar a créixer en el servei de

donar-me als altres en el pur estil de La Sa‐
lle, amb sentiment de fraternitat i de zel.

L’educació humana i cristiana dels
alumnes ha estat i és la prioritat de F.O., on
la presència de molts d’ells i elles, ja com a
pares o mares, ha fet que ens retrobéssim
amb emocions plenes de bons records.

He fet aquest camí amb el recolza‐
ment de la meva família, als qui agreixo la
seva perseverança i escalfor, temps d’una
gran riquesa que ens ha fet créixer.

La meva participació a Finestra Ober‐
ta, al Sector i al Districte com a respon‐
sable de Finestra i Associada, m’ha fet
viure una dimensió humana i espiritual

que ha donat una visió i una forma de
viure especial a la meva vida. Tot i que al
llarg del camí no tot ha estat fàcil.

Entre altres persones importants de
les quals he après en el meu aprenentat‐
ge ha estat el Gmà. Morató qui, des de
la mort del Gmà. Sitjar, m’ha guiat i
aconsellat amb gran saviesa en els afers
de Finestra Oberta.

Tot i que la realitat actual no té res
a veure amb les vivències viscudes du‐
rant aquests 39 anys, com a Associa‐
da als Germans de les Escoles Cristia‐
nes i a l’Institut, AQUESTA SEMPRE
SERÀ CASA MEVA.

Àngels Galera,
professora de català a l'ESO
i al Batxillerat

Ana Fernández,
responsable de Finestra Oberta



quest curs hem acabat amb una bonica experiència
NCA que ens ha permès dur a terme un objectiu molt
important: escoltar, entendre i donar resposta a cada

un dels nostres alumnes; si més no d’intentar-ho i veure més en‐
llà de l'immediat i descobrir en cada nen i nena la seva globalitat.

Tot seguint els principis pedagògics, hem treballat d’acord
amb l’educació de la persona, dels seus sentiments i les seves
emocions. Hem respectat les seves necessitats interactuant
Ment, Cos i Moviment. Hem estimulat l’esperit crític i la capaci‐
tat d’expressió i raonament per tal que els nens i nenes vagin
construint el propi pensament. Hem treballat per l’autonomia
dels infants i per l’autoregulació de la seva conducta, aprenent a
adaptar-la en les diferents situacions i en els diferents espais. I tot
això ho hem fet plegats, ja que sabem que el cervell és sociable
i que aprèn millor de manera cooperativa. Hem après junts algu‐
nes estratègies, fent feina per bessons i assumint diferents rols.

Aquesta vivència també ha propiciat un treball molt impor‐
tant de valors que, dia a dia, a l’aula i amb la família, ha anat
prenent forma en la personalitat de cada nen i cada nena. Una
mirada NCA és una mirada empàtica, respectuosa, de confiança
en el potencial dels nens i de les nenes. Curosa en el temps de
desenvolupament, en l’escolta dels sentiments i necessitats,
constructiva en la gestió i resolució dels conflictes, adaptativa
en les necessitats. Una mirada crítica amb voluntat de canvi,
sempre cap a la millora.

Amb NCA comptem amb un gran potencial humà i una mi‐
llora exponencial cap a les necessitats de l’educació del segle
XXI. Gràcies La Salle per ser una escola d’innovació pedagògica
i per motivar els nostres alumnes a aprendre a aprendre i a
aprendre per a la vida!

Coordinació Educació Infantil

A

Infantil
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Una mirada NCA



ls alumnes de segon de primària, a través del projecte
NCA “Il·lusiona’t amb l’art” han tingut l’oportunitat
de viatjar en el temps, recorrent i coneixent les dife‐

rents etapes de la història.
Començant per la prehistòria, vam aprendre com vivien els

primers avantpassats, coneixent algunes de les activitats que fe‐
ien (música, sortir a caçar, les pintures rupestres...). Amb l’arri‐
bada de l’Edat Antiga vam descobrir l’Imperi Romà i l’Antic
Egipte, aprofundint en els seus monuments més importants i,
fins i tot, elaborant un mosaic!

Amb l’Edat Mitjana vam entrar de ple en la vida medieval, els

reis i els castells. Ja dins l’Edat Moderna, vam descobrir alguns dels
autors més destacats de l’època i vam poder crear les nostres màs‐
cares per poder entrar en algunes de les seves festes més típiques.
Finalment, arribem a l’època contemporània, la nostra època, en
la qual hem conegut els inicis de la vida que tenim actualment.

Ha estat un projecte molt enriquidor gràcies al qual, a través
d’aquest llarg recorregut, hem conegut una mica més de la vida
dels nostres avantpassats. Ens ha ajudat a entendre i a prendre
consciència de les diferents etapes que han passat.

Laura Carol, tutora 2n Educació Primària

Primària
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Il·lusiona’t amb l’art
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Èxit a les Convivències de l’escola
n les Convivències d’aquest any s’ha celebrat la 50a
edició en honor a Sant Joan Baptista de La Salle. Les
anomenades ‘’Convis’’, la Festa Major de l’escola,

han estat molt esperades després de la pandèmia i l’espera ha
donat el seu fruit, amb unes Convivències molt exitoses, amb
gran participació i moltes activitats.

Enguany, a La Salle Bonanova hem obert les portes durant
el cap de setmana del 13, 14 i 15 de maig per propiciar la
trobada de famílies, amics, professors, ex-alumnes... Alhora,
hem realitzat gran quantitat d’activitats: esports d’equip per
a mares i pares, la Tómbola, la Gimcana infantil i de primària,
la Milla i la Mini milla, els inflables, l’activitat aquàtica a la pis‐
cina del poliesportiu, els patinets d’Ungravity, el taller de cui‐
na saludable, els tallers de manualitats, el concert de combos,
Dance Kids i el bingo musical pels petits. A més, el dissabte al
vespre vam anar de concert de la mà dels B-Sides, sent un
gran èxit un any més.

Volem agrair a tots els voluntaris que durant aquests tres
dies han estat ajudant al Bar, a la Granja, a les Creps, a la Tóm‐
bola, a la paradeta de Proide, a Finestra Oberta... I a tots els

racons de l’escola on feia falta donar un cop de mà. Gràcies,
perquè sense ells no seria possible fer les “Convis”.

Seguint l’esquema de l’any anterior, el divendres, els alum‐
nes van celebrar durant tot el dia activitats a l’escola amb la
col·laboració de professors i alumnes de batxillerat. D’aquesta
manera, es desenvolupa l’esperit d’amistat fora de l’àmbit clas‐
se però dins de l’entorn escolar.

Les Convivències són un esdeveniment íntegrament or‐
ganitzat per pares i mares voluntaris del col·legi, amb el su‐
port de la comunitat educativa i de l’escola. Enguany, els
diners aconseguits aniran íntegrament destinats a Proide i
Finestra Oberta.

Us hi esperem l’any vinent, els dies 12, 13 i 14 de maig de
2023, i us convidem a tots i a totes a participar i aportar noves
idees dins la Comissió de Convivències, que reprèn la feina a
partir del novembre. Tots nosaltres som part integrant d’aques‐
ta gran comunitat i, per això, volem que en formis part. Escriu-
nos a convivencieslasalle@gmail.com. T’hi esperem!

Comissió de Convivències

E
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Diversió, alegria i somriures
en la gimcana infantil

a XV edició de la gimcana infantil de la L edició de les
Convivències de La Salle la vam poder gaudir el pas‐
sat dissabte 14 de maig de 2022 de 9.00 a 11.00 ho‐

res. Feia tres anys que la pandèmia ens havia privat de poder
organitzar-la. El números van ser rodons, com rodona va ser
l’alegria dels infants que es van apropar per participar al camp
de futbol amb les seves famílies.

Aquest any, a més, era especial, doncs no només es tornava
a la presencialitat de les Convivències, sinó que era la primera
vegada en què les família de P3, P4 i P5 les vivia, a excepció d’a‐
quelles que tinguessin infants més grans, i és per això que teníem
moltes ganes de poder compartir-les i gaudir-les amb tots.

La gimcana, tot i el seu nom, és una activitat no competitiva
i on l’objectiu és únicament lúdic: passar una bona estona i
somriure tant com es pugui. Van haver-hi tot tipus de jocs per
tal que els infants s’ho passessin bé gaudint de l’escola d’un
altra manera. Bitlles, pinta-cares, globus, xanques, sacs, rodes,

bàsquet, pinta-mural, gomets, etc. I al final, un regalet per a
tots en forma d’inflable per a la piscina, perquè l’autèntic regal
és veure com de bé ens ho vam passar tots plegats, infants, fa‐
mílies i voluntaris.

Les persones que ho organitzem en volem més. És, per
això, que ens vam quedar amb ganes de trobar-vos a tots, de
compartir i d’incloure més gent i més papis i mamis amb ga‐
nes de divertir-se i que, el proper any, vulguin saber més de
tot el que es fa. Volem que proposin més activitats i jocs per
tal que la festa segueixi sent de tots, participada per tothom i
on totes les famílies se sentin integrades, partícips i protago‐
nistes, tant com a receptors de les activitats, com organitza‐
dors de les mateixes.

Us hi esperem el proper any!

Miguel Bonet, Comissió de Convivències

L
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n el món de les “no coses”, com diu Han, on es prio‐
ritza viure des de les pantalles i de les “selfies” enlloc
de viure plenament, cal reprendre els aprenentatges

autèntics, recuperar el món de les coses, de les persones, de les
vivències plenes, allò que recordarem sempre, perquè ens han
deixat una forta petjada en la nostra vida.

Venim d’uns temps d’aïllaments, de saturació de pantalles
i mediats per mascaretes, i tot això ens ha afectat en la manera
d’ensenyar i d’aprendre. Moltes han estat les emocions que ens
han acompanyat en aquests temps incerts i complexes. El nos‐
tre cervell, però, davant de les incerteses, bàsicament té dues
opcions. Haureu comprovat com algunes persones, a l’hora d’
afrontar canvis com els que hem hagut de viure col·lectiva‐
ment, han reaccionat amb pors i, en canvi, moltes d’altres han
reaccionat amb curiositat. Les primeres han centrat la mirada
en tot el que deixaven de fer o no podien fer. Les segones s’han
centrat en explorar altres oportunitats: jugar més temps junts,
redecorar la casa, cuinar plegats.... La ment humana és així de
poderosa, o ens quedem amb la por, que ens paralitza, o ens

situa en un context poc afavoridor de l’ aprenentatge, amb cu‐
riositat, amb ganes de provar, de fer, d’explorar. Com hem vis‐
cut com a família la pandèmia? Des de la por o des de la curi‐
ositat? I com escola?

Realment, el nostre poder està, justament, en com viure
allò que ens passa. L’autor Jamais Casio ens recorda que estem
vivint en un context BANI (acrònim anglès). La B (Brittle) es re‐
fereix a un món que el sentim més fràgil que mai, on ens hem
sentit vulnerables i hem palpat la mort de molt a prop. Justa‐
ment, però, la fragilitat ens pot ensenyar a viure amb més ple‐
nitud. Hem viscut uns períodes d’emergències, i emergir ve de
la paraula “emergentis”, que significa sortir d’un desastre.
Com a família, com escola i com societat hem hagut d’apren‐
dre de tot el viscut durant aquests dos anys. Ho hem fet? Se‐
gur que molts sí que ho heu fet. Heu prioritzat altres maneres
de relacionar-vos, de viure la vida i focalitzar la nostra atenció
vital en allò que realment és important.

La A és d’ansietat. En aquest curs, els malestars no han es‐
tat només físics, sinó mentals i emocionals. Estem en un con‐
text de molta ansietat. El futur ens el dibuixen negre i sembla
que no tinguem sortides. És molt important com a mares i pa‐
res, i com a mestres, fer entendre als nostres joves que ningú
sap com serà el futur. I, per tant, està en les nostres mans inten‐
tar crear i contribuir a un futur més esperançador. Com dèiem
abans, si ens quedem en la cultura de la por, del que tot està
perdut, què ens convida a fer? Cal canviar la nostra mirada i
acció per contribuir a la millora del món i, això, els nostres in‐
fants i joves ho poden fer molt bé si els ho permetem fer.

Recordar el pas per
l’escola ambun somriure
i projectar el futur

Podeu fer aquest petit exercici? Si mirem
enrere i pensem en el temps viscut a l’es‐
cola se'ns dibuixa un somriure a la cara?
Hem pensat en algun esdeveniment, una
situació d’aprenentatge, o alguna vivèn‐
cia agradable?

E
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La N és de no lineal. Qui s’esperava un esdeveniment com la
Covid-19? Qui pot preveure les guerres, volcans, tsunamis?
Com a éssers humans sabem que després de la primavera ve la
tardor, que després de dilluns ve dimarts. Ens hem creat en un
món lineal que podíem anticipar. Que cada causa tenia un efec‐
te, o que ens movíem amb unes seqüències lògiques temporals.
Ara hi ha molts elements que no podem anticipar. Simplement,
hi ha coses que no podrem controlar com a éssers humans. I no
passa res. Realment, com a societat no podem tenir el control
de tot. La no linealitat s’ha fet present, i davant de la no predic‐
ció cal desenvolupar molt en els infants i joves la flexibilitat i la
creativitat. Cal dotar els joves de recursos per poder fer front a
aquestes situacions canviants.

La I és d’incomprensible. Lligat amb l’anterior, hi ha coses
que s’escapen del nostre control. I això ens incomoda. És més,
vivim en un món intoxicat, on realment ens costa saber quina és
la informació certa i quina no ho és. Per tant, un altra tasca a
l’escola i també a casa és aprendre a ser crítics, a tenir opinió
pròpia, fonamentada, que ens guiï.

Ara preguntareu, i en aquest context BANI què podem fer
com a família i com escola? Realment podem fer moltes coses.
El mateix Casio ens ho diu: per fer front a aquest context calen
eines i estratègies molt poderoses que podem treballar a casa i
a l’escola.

La resiliència és clarament una d’elles. L'investigador de la
resiliència social, Michael Ungar, afirma que per afrontar els
canvis inesperats cal una millor comprensió de la resiliència. I
aquesta millor comprensió ens porta a reconèixer que la nostra

sort, la nostra vida, depèn més de les altres persones que no
pas de la robustesa o fortaleses que posseïm. Resiliar no va de
bricolatge de transformació personal. Prosperar depèn del su‐
port, dels recursos i dels serveis que ens proporcionen les nos‐
tres famílies, organitzacions, comunitats, institucions i societat.
Aquests serveis i recursos proporcionats ens fan resilients. L’es‐
cola és un dels grans puntals de resiliència. Resiliar depèn més
del que reps que del que tens. En resum, la nostra prosperitat
a la vida depèn de la nostra capacitat per canviar el món que
ens envolta, més que de la nostra capacitat per canviar-nos a
nosaltres mateixos. Les comunitats s'aixequen o cauen sobre la
base col·lectiva de cuidar-se. Recordem que cuidem el que esti‐
mem i estimem el que cuidem. L’escola, les nostres cases, han
de ser indrets de cura i d’estima on poder crear xarxes que ens
ajudin a projectar futur.

L'acció educativa resilient és educar per a poder i saber
prendre decisions per fer front a la incertesa, la fragilitat i la
complexitat. “Quan la fatalitat és la nova normalitat, generar
alternatives és la nova habilitat”, diu Casio. L'altra acció educa‐
tiva resilient és educar per la possibilitat, i consisteix a ensenyar
a generar alternatives que ens permetin revertir el fatalisme o
l'absència d'alternatives.

Quan recordem aquest curs ens hem de quedar amb allò
que ens ha ajudat a dibuixar possibilitats. Ja veig el vostre
somriure.

Anna Forés, directora adjunta de la càtedra
de Neuroeducació UB-EDU1st



esprés de dos anys de catequesi, l’últim cap de setmana
d’abril i el primer de maig d’enguany, els nens i nenes
de quart de primària han celebrat la Primera Comunió.

Han estat uns dies entranyables, viscuts amb un punt de
nerviosisme per part d’alguns però, sobretot, amb molta il·lusió
i alegria. Tothom ha pogut participar, tant infants com pares,
amb les lectures, les pregàries i les ofrenes. Podem assegurar
que ha estat un esdeveniment rodó, molt emotiu, que sens dub‐
te perdurarà en la memòria de petits i grans.

El dia abans de la Comunió vam celebrar la “festa del
perdó”. Cada infant va tenir uns moments d’intimitat per

demanar perdó i poder-se reconciliar amb Déu. La paràbola
del fill pròdig va ser una bona lectura per a entendre el sig‐
nificat del mot “perdonar”. Una vivència ben especial per a
cada un d’ells.

Moltes felicitats i per molts anys a tots els nous combregants
i les seves famílies. La comunitat cristiana comparteix amb tots
els Germans que en formem part el misteri del cos i la sang de
Crist. I celebrem amb joia i plenitud que Déu pare es faci present
a dins nostre a través de l’Eucaristia.

Catequistes 1a Comunió

Pastoral
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D

n total de 48 joves de 1r de Batxillerat van rebre el
sagrament de la Confirmació el passat dissabte 30 d’
abril, i després d’haver-se preparat durant aquest curs

escolar. Heus aquí un fragment del seu manifest:

“No tingueu por d’obrir de bat a bat,
el vostre Cor al seu Amor”

Ens queda molt per a recórrer i sabem que no estem sols i
que no és un camí planer. És per això que des d’avui ens com‐
prometem: a seguir el camí de Jesús; a veure les persones i el
món amb una mirada bondadosa; a fer pregària i silenci per

escoltar la nostra veu interior; a observar els nostres pensa‐
ments i emocions i triar sempre el camí del perdó i la reconcili‐
ació; a treballar per a la Pau, essent conscients que tot comen‐
ça per un mateix; a ser valents i estar disposats a anar a contra‐
corrent quan calgui i no rendir-nos davant les dificultats; a fer
un consum i un ús responsable de tot el que ens ofereix la mare
Terra; a participar en comunitat per a celebrar la fe; a tenir pre‐
sent i estar al costat de les persones més vulnerables i col·labo‐
rar amb tasques de voluntariat. I tot això ho volem fer sempre
amb IL·LUSIÓ, ALEGRIA i GRATITUD.

Alumnes 1r de Batxillerat

48 alumnes reben la Confirmació
U

Un dia important en la nostra vida
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L’Escola de Música in concert
l llarg del curs, l’Escola de Música de La Salle Bonano‐
va ha realitzat fins a quatre actes i festivals. El primer
ha estat el Festival d’Audicions, dut a terme del 7 a

l’11 de març amb 9 concerts en format audicions d’instrument
i cant. Uns 130 nois i noies van oferir en directe les seves actua‐
cions per a tots els familiars.

El 7 d’abril es van organitzar els dos Festivals de PROIDE.
Al matí, els grups de combo i els nois/es de cant van oferir als
seus companys de 1r i 2n de la ESO els temes de pop-rock. Els
7 grups van actuar per primera vegada d’una forma presencial
i van fer gaudir al públic. Tots tenien moltes ganes de presenciar
música en directe per part dels seus companys/es. I a la tarda,
les corals de 3r a 6è de primària van actuar amb un teatre ple
de gom a gom, així com un grup de combo de 1r de Batxille‐

rat. Àdhuc, el grup de professorat de l’Escola de Música va ofe‐
rir dos temes amb el grup de pop-rock .

Posteriorment, el dia 28 de maig, en el Festival Corals hi
van actuar les corals de l’Escola de Música. Les 4 corals ens van
oferir una hora i mitja de diferents cançons, algunes acompa‐
nyades amb instruments dels mateixos nois/es. Vam poder gau‐
dir un altre cop del públic, que va quedar entusiasmat amb les
actuacions dels diferents grups.

Finalment, el 9 i 10 de juny es va celebrar la Jornada de
Portes Obertes a P4 i P5 per a tots els pares. Els més petits de
l’Escola van mostrar el seu entusiasme i ja es van preparant per
fer el salt a primària, tot treballant la música d’una forma lúdica.

Jordi Molina, Coordinador de l’Escola de Música

A
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urant el tercer trimestre, a 1r de l’ESO hem dut a ter‐
me una activitat per fer pel·lícules d’animació, ano‐
menada Stop Motion. El va fer un dels professors d’a‐

nimació de La Salle Campus, el Joel Dalmau.
Primer ens va explicar diferents tècniques per fer pel·lícules

o curts d’animació, i després vam fer un taller de dues hores,
en grups de 4 o 5 persones. La tasca consistia en fer una petita
pel·lícula d’uns pocs segons per entendre com funcionava tot
el món de l’animació. Vam haver de portar material de casa,
com Lego o Playmobils, i l’escola oferia altres materials, tipus
cartolines o plastilina.

Vam fer servir l’aplicació de Stop Motion, que era la base

del taller. Per gravar l’escena, anàvem fent fotografies a la ve‐
gada que fèiem petits moviments. Per fer un segon de pel·lí‐
cula calia fer entre 12 i 24 fotografies. Quan el vídeo era re‐
produït, les diferents fotografies feien una il·lusió de movi‐
ment. Ja veieu que per fer pocs segons de vídeo eren neces‐
sàries un munt de fotografies.

En general, els alumnes vam gaudir molt i ens ho vam pas‐
sar molt bé. Sobretot, voldríem agrair-li al Joel tota la seva de‐
dicació per muntar aquest taller extraordinari i ensenyar-nos
una mica sobre animació!

Eva i Martí Ribes, 1r ESO A i 1r ESO B

L’Stop Motion, aprenent animació

D
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eudi dernier, nous sommes allés dans une librairie
française dans le quartier de l'Eixample. Nous avons
pris le métro pour y aller et une fois arrivés à l’arrêt de

Provença, nous sommes allés à la librairie à pied. Dans la librairie
Jaimes, ils nous ont expliqué plusieurs choses comme le fait
qu'elle a été fondée en 1941 et qu'à cause de la dictature, ils ne
pouvaient pas mettre le nom du fondateur en catalan, Jaume.
Ils ont également recommandé des livres en français et nous les

avons regardés pendant un bon moment. En sortant de la librai‐
rie, nous sommes allés à la Plaça Catalunya pour reprendre le
métro, et nous nous sommes arrêtés à la Casa Batlló pour la
regarder et prendre quelques photos.

De mon point de vue, je recommande ce genre de sorties
car c'est une façon plus ludique d'apprendre le français.

Eduardo Alemany, 3r ESO D

La fête de Sant Jordi

Sortie a la librairie française Jaimes

stas convivencias han sido para nosotros un tanto
extrañas porque llevábamos tres cursos sin hacer
ningún tipo de actividad deportiva entre clases. Este

año se han podido organizar las ‘interclases’ con mucha diver‐
sión y un toque de competitividad. La manera de hacerlo este
curso ha sido diferente. Tanto en 3º como en 4º de la ESO, los
alumnos han tenido la oportunidad de jugar dos deportes en
lugar de uno. Además, los partidos estaban organizados equi‐
tativamente de tal forma que todos jugasen lo mismo.

La mañana deportiva empezó a las 11.30 horas, justo al
terminar el recreo. Entonces, con la ayuda de los profesores y
de algunos compañeros preparamos los espacios ya habilitados
para los partidos.

En 3º de la ESO hubo tres partidos simultáneos: fútbol,
baloncesto y voley. Cada partido duraba 20 minutos, y si había un
empate se decidiría en los penaltis. En cambio, en 4º de la ESO,
por la mañana se jugó balonmano y voley. A parte, por la tarde,
de 15.00 a 17.00 horas, se jugó fútbol masculino y femenino.

La duración de todos los partidos fue de 20 minutos.
Tiempo suficiente para que cada clase demostrara su capaci‐
dad deportiva y la buena relación entre compañeros.

Estamos muy contentos de haber podido organizar unas
‘interclases’ tan especiales como éstas, y esperamos poder
volver a hacer muchas más en La Salle Bonanova.

Lorién Roure, Javier García y Jairo Berzosa, 4º ESO C

Las Interclases del 2022

E

J
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esprés de molts cursos arribant sols a l’escola, tornen
a fer-ho amb els pares, però avui no porten la samar‐
reta del color de la seva classe, sinó que van amb ves‐

tits llargs i elegants. Semblava un dia molt llunyà, però venen per
a acomiadar-se. Caminen segurs; en el decurs de tots aquests
anys han passat de “petits” a “grans”. Són els finalistes!!

La missa a la capella omple a tots de records, de moments
especials i cerimònies. Després, al teatre, l’esdeveniment dis‐
corre entre l’emoció dels pares quan anomenen el “seu finalis‐
ta” i la seva alegria, i sobretot, de l’aplaudiment de les seves
incomparables actuacions.

Se’ls obre tot un món per davant, com una de les generaci‐

ons millor preparades, com se’ls hi diu. Per afrontar aquest rep‐
te -en primera instància amb la festa de tota la nit que els hi
espera- el pati cobert i les pistes de bàsquet s’han transformat
en un espai de llum i color on gaudir d’un sopar que barreja
canapès amb records i tastets amb projectes, tot amanit amb
el goig del camí recorregut i la fita assolida.

I ja acabant la festa s’escolta pels altaveus “Som de La Sa‐
lle!”, i com si fossin un de sol, els finalistes canten i ballen, ex‐
pressant la indeleble empremta personal i acadèmica del seu
pas per l’escola.

Montse Riera, mare de finalista

De petits a grans

D
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a darrera setmana d’abril, durant els dies 25, 26 i 27,
la organització del Batxillerat Internacional va avaluar
el desplegament del programa de diploma des dels

seus inicis i fins avui. L’equip avaluador va estar encapçalat pel Sr.
Luís Madrid i el Sr. Antonio Muñoz. Durant tres dies, l’equip ava‐
luador va dur a terme visites a les aules i entrevistes amb alum‐
nes, l’equip docent, l’equip de coordinació, la Direcció del col·le‐
gi, la pròpia Institució, alumnes, antics alumnes i famílies.

La visita va consistir en evidenciar l’aplicació dels requisits
del Batxillerat Internacional pel que fa als àmbits de propòsit,
lideratge i govern, recolzament als alumnes i als docents, la im‐
plementació de les polítiques, el disseny i la oferta curricular,
l’aprenentatge al llarg de tota la vida i l’enfocament de l’avalu‐
ació. Estructurat a partir de les noves normes de l’IB, aquestes
es divideixen en quatre grans elements:

• Propòsit
• Cultura
• Entorn
• Aprenentatge

Els punts forts més destacables foren els següents: l’evident
creixement d’aquest pla d’estudis en quant a alumnes, do‐
cents, nombre de grups i oferta curricular. Amb uns resultats
oficials que, any rere any, han anat augmentant i que ens situ‐
en per sobre de la mitjana mundial.

També es destaca com a punt fort l’esforç de planificació de
l’equip de coordinació per acompanyar a alumnes i docents a man‐
tenir la càrrega de treball distribuïda al llarg del pla d’estudis per
poder complir amb els requisits i els terminis de lliuraments oficials.

Això inclou les hores de dedicació de l’equip docent a l’acom‐
panyament i assessorament dels treballs “internal” de cada estu‐
diant, l’esforç de la Direcció en formar a tot l’equip docent a partir
de l’oferta de formació que emeten les organitzacions vinculades
al Batxillerat Internacional i l’aposta per la coordinació de l’equip
docent amb les hores dedicades setmanalment a aquest efecte.

Com tot procés avaluador, va portar a l’equip que liderava
la visita, la Direcció, la coordinació del Batxillerat Internacional
i l’equip docent, a fer un profund exercici de reflexió dins el
concepte de l’espiral de millora continua de Deming per tal d’
identificar àrees de millora relacionades amb la comunicació i
el pla d’estudis amb l’objectiu de donar-li més visibilitat dins la
comunitat educativa de La Salle Bonanova.

Algunes d’aquestes àrees de millora ja seran visibles el pro‐
per curs. D’altres es desenvoluparan en un pla plurianual, amb
l’acompanyament i assessorament de l’organització del Batxi‐
llerat Internacional.

Equip del Batxillerat Internacional

https://theglobalcollege.com/es/curriculum-ib/

El Batxillerat Internacional,
avaluat 5 anys després de
la seva implementació

L
Promoció 2019 2020 2021
Alumnes matriculats 18 51 63
Alumnes examinats 18 51 63
Alumnes aprovats 17 51 63
% Assoliment 94,44% 100,00% 100,00%
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n estos últimos días de curso hemos realizado la prue‐
ba de acceso a la universidad, o como se conoce habi‐
tualmente, la selectividad, donde los alumnos realizan

una serie de exámenes que determinan su nota para acceder a
la carrera que desean cursar. Desgraciadamente, parece ser que
un simple número cuenta más que la vocación del estudiante.

En los últimos 2 años se han tomado ciertas medidas frente
a la pandemia del Covid-19, las cuales han resultado beneficiar
a primera vista a los examinados. No obstante, también han
evidenciado una significativa subida de las notas de corte.
Como consecuencia, una gran cantidad de jóvenes se han que‐
dado sin poder entrar en la carrera universitaria deseada aun
teniendo una muy buena calificación.

Esto me ha llevado a pensar durante un largo periodo de
tiempo sobre el método de selección para entrar en los estu‐
dios universitarios. Personalmente, opino que se debería refle‐
xionar más acerca de este tema, pues no encuentro justo que,
en ciertos casos, se haya tenido que renunciar a ciertos planes
con tus amigos. Y la razón es bien sencilla: porque sabes que
debes esforzarte al máximo y dar todo de ti para conseguir ob‐
tener la calificación necesaria.

En mi caso, desde que era una niña he soñado intensamen‐
te con dedicarme a la Medicina. Esto me ha provocado, y no
solo a mí, mucho estrés y ansiedad, dado que a medida que
pasan los años, la nota va aumentando. En cambio, si analiza‐
mos otras carreras como ahora Geografía, Arqueología o Tu‐
rismo, tienen una nota de acceso no superior a 5,000. Soy ple‐
namente consciente que también se debe tener en cuenta la
oferta laboral, pero creo que el gobierno podría encontrar un
equilibrio para cubrir las necesidades laborales de la sociedad
al mismo tiempo que satisface la vocación de los universitarios.

Por esta razón, agradecería enormemente que se
contemplase seriamente una reforma de este sistema, con el
objetivo de analizar tanto la oferta como la demanda y así prio‐
rizar una implantación de más plazas en las carreras con más
solicitudes.

Para finalizar, quiero recalcar que no estoy de acuerdo con
que una calificación pueda destrozar lo que uno siempre ha
soñado a pesar de haber dado todo de sí mismo durante los
años de estudio.

Paula Maraña, 2º Bachillerato C

Notas de corte en selectividad.
Reflexiones de una estudiante

E



quest curs, i quan la Covid-19 ens ho ha permès, els alum‐
nes de 4t d’ESO hem tingut l’oportunitat de poder orga‐
nitzar una obra de teatre. I és que això es diu molt ràpid,

però per a tots nosaltres va suposar un gran repte, que sense l’ajuda
de les professores no haguéssim estat capaços de tirar endavant.

Des del moment en què ens ho van proposar fins al dia de
l’actuació final, tot van ser nervis, emoció i sacrifici. Això sí, mai
vam perdre les rialles, l'empenta i la bona companyia. Al prin‐
cipi va ser caòtic: ningú sabia el que volia interpretar, uns volien
ser pirates i hippies alhora, altres volien sortir a l’escenari però
no sabien ni com, i els guionistes, atònits, no veien ni per on
començar. Fins que les professores van posar fil a l’agulla. Les
indicacions van ser clares per poder assumir tota la feina que
comportaria aquell espectacle.

Ens havíem de distribuir totes les tasques: uns preparaven
els personatge, els altres escrivien el manifest de la pau, alguns sol·lici‐
taven números musicals... i tot plegat calia anar-ho incorporant a l’es‐
borrany del guió que, a poc a poc, anàvem cosint. Però no us penseu
que això s’acaba aquí. També calia incorporar els textos dels guanyadors
dels jocs florals! Quin neguit! Us podeu imaginar que les modificacions
del guió ens van perseguir fins a l’últim moment.

En tornar de Setmana Santa quedaven tres dies, així que tots ens hi
vam haver d’implicar amb cos i ànima. “Dedicació exclusiva”, va dir
l’Anna. Malgrat patir algunes baixes i tenir sorpreses per als assajos, la
Comissió de Sant Jordi (ja érem una família) va mantenir la seva alegria
intacta i va fer ús del talent per acabar la feina com a autèntics professio‐
nals. A més, vam comptar amb la col·laboració dels magnífics músics que
tenim a l’escola; amb els solos de piano i trompeta que ens proposaven
no deixaríem a ningú indiferent.

I què podia sortir malament si comptàvem amb l’incondicional
Manolo, l’empenta de les nostres profes de llengües i la implicació de
l’alumnat, des de 1r fins a 4t de la ESO? L’esperat dia va arribar i el di‐

vendres estrenàvem. Silenci, “Ateo”, llums i, de sobte, mà‐
gia! El públic expectant aclamava i s’entregava davant el pri‐
mer número del matí. Quin descans, funcionava! Tot estava
sortint com havíem imaginat. És difícil descriure la barreja de
nervis, emoció i satisfacció que sentíem entre bambolines.
Costa explicar-ho, cal viure-ho.

La celebració d’aquest Sant Jordi ens ha donat l’oportu‐
nitat d’aprendre i créixer dins l’àmbit teatral, fent que ens
n’adonem de tota la feina que hi ha al darrere. A més, hem

crescut com a persones, ja que hem vist que un equip funciona
si tothom s’hi sent bé. I és que a La Salle ens agrada poder
comptar també amb experiències com aquestes. Tan de bo n’hi
haguessin més! Quan en formes part, no vols que s’acabi, i
quan saps que s’ha acabat preguntes: “Ho tornarem a fer?”.

Paty Rigol i Àlex Roman,
alumnes de la Comissió de Sant Jordi de 4t ESO

ESO i Batxillerat

Un Sant Jordi com cal
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n total de sis alumnes de 3r ESO A de La Salle Bonanova
hem estat convocats per participar en el Congrés pe‐
tits i joves científics, on ens hem separat en diversos

grups compostos per persones d'altres centres escolars.
En aquest Congrés hem participat en quatre activitats

principals:
1. Recerca: en aquesta primera activitat ens hem dividit en pe‐

tits grups de persones de diferents centres per poder idear
col·lectivament una manera de fer Barcelona autosuficient.

2. Art: ens han parlat sobre com un artista va represen‐
tar en un quadre diversos fets científics. Després de
l'explicació, hem dibuixat el que ens ha semblat més
interessant sobre el quadre.

3. Compost: ens han explicat com i que és un compost
en detall i després hem creat el nostre propi. Al final
de l'activitat hem tret diverses conclusions sobre la re‐
lació que té el compost i el canvi climàtic.

4. Presentacions i actuacions: alguns alumnes de cada
centre han exposat un treball que han estat preparant
per aquest dia. I no només això, també altres alumnes
han tocat instruments i han cantat.

En resum, aquesta experiència ha estat bastant instructiva i
divertida, i ens ha ajudat a entendre millor la situació en la qual
ens trobem ara.

Pau Obach, 3r ESO A

ón molts els arguments que es poden presentar per
posar en valor els intercanvis escolars. Els qui hi parti‐
cipen en reben un benefici evident, però els com‐

panys que en aquells moments no s’hi troben directament im‐
plicats també els hi deixa un pòsit alliçonador.

L’alumnat que farà un viatge i estada en un país estranger
rebrà, de primera mà, coneixences que el faran madurar perso‐
nalment. És clar el progrés en la competència lingüística en l’idio‐
ma que faran servir en la seva comunicació diària. Però no podem
considerar menors altres avantatges com: l’enriquiment personal
derivat de ser acollit per famílies amb costums diferents al propi;
l’autonomia adquirida per moure’s en entorns desconeguts; su‐
perar dificultats implícites en situacions que no són previstes i
que, a més, poden ser indesitjables; i per últim la convivència
amb companys de viatge amb qui es farà pinya i suport recíproc.

Com deia abans, els alumnes que no formen part del projecte
també entren en contacte amb aquests visitants. Els coneixen per
convivència directa per un temps o per explicacions dels qui els

estan acollint. Desenvolupen una curiositat per allò diferent i tam‐
bé vencen alguns prejudicis. A més, s’amaren de la idea que no
hem de tenir por a viatjar. Que no som el centre del món. Que el
més comú i compartit és la diferència. Que, en definitiva, hem de
respectar el dret a ser diferents i que de tothom podem aprendre.

És clar el progrés en competència lingüística, però no ho és
menys el benefici en la formació humana dels alumnes. També
en aquells que semblen aliens a l’intercanvi. Per aquestes ra‐
ons, a secundària, La Salle Bonanova ha fet una aposta clara
per consolidar, en els pròxims cursos, una dinàmica de propos‐
ta d’intercanvis a països de parla francesa, anglesa o alemanya.
Aprofitarem la xarxa e-twining i la xarxa de centres europeus
de La Salle per establir llaços de col·laboració en la modalitat
d’intercanvi familiar o la de projecte compartit. Tenim l’estruc‐
tura per desenvolupar-lo i un perfil de famílies i alumnes que
ho estan desitjant.

Joan Such, cap d’estudis de secundària.

ESO i Batxillerat
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ls alumnes de segon de Batxillerat, en companyia dels
nostres professors i professores, vam viatjar a Cantà‐
bria abans de Setmana Santa per gaudir d’unes mera‐

velloses colònies, visitant punts d’interès de la localitat en el
nostre últim any a l’escola.

Després d’aterrar a Santander, vam agafar un autocar fins al
famós museu Guggenheim i, més tard, vam anar a dinar al barri
antic de Bilbao, gaudint de plats típics locals i un temps immillo‐
rable. Per la tarda, vam visitar Castro Urdiales per conèixer la
seva preciosa ermita i el port tan de postal i, seguidament, vam
recórrer Laredo, amb el seu encant. A continuació, vam anar
amb autocar fins als apartaments de las Dunas de Liencres, on
ens vam instal·lar per grups en un apartaments fantàstics.

En acabar d’esmorzar l’endemà, ens van portar al bucòlic
parc de Cabárceno, on vam tenir l’oportunitat de veure tota
mena d’animals en els seus respectius hàbitats i, al final de la
visita, vam presenciar un apassionant espectacle d’àligues i fal‐
cons. Acabada aquesta visita, vam anar a dinar al centre de San‐
tander i a passejar pel preciós Passeig Marítim. Tot seguit, ens
vam embarcar en un vaixell per fer una visita guiada a prop de
la costa i per visitar la península de la Magdalena, així com la
majestuosa obra arquitectònica del Palacio de la Magdalena. Fi‐

nalitzat el sopar a l’hotel, vam tornar al centre de Santander
amb autocar per sortit tots junts a una discoteca de la plaça cen‐
tral, gaudint així de l’ambient festiu de la nit a la ciutat.

Al dia següent, vam visitar les coves de El Soplao i vam dinar
al poble de San Vicente de la Barquera. Per últim, vam fer una
activitat aquàtica en caiac baixant pel riu Deva, a prop d’Uguera,
i després ja vam marxar cap a l’aeroport per tornar a Barcelona.

En conclusió, el viatge de final de curs de segon de batxil‐
lerat ha estat una increïble experiència per a tots nosaltres,
amb un fantàstic ambient de grup i un professorat esplèndid.
Ha estat un viatge amb plenitud d’activitats i turisme per tota
la comunitat cantàbrica, en què ha destacat la companyonia i
magnífica convivència entre l’alumnat. És imprescindible men‐
cionar el nostre especial agraïment al col·legi per organitzar
aquest últim viatge com a excepció per a la nostra promoció,
ja que a causa de la pandèmia es van cancel·lar les dues dar‐
reres colònies.

Donem les gràcies als professors encarregats de l’organitza‐
ció d’aquest viatge i el fenomenal tracte i consideració amb els
alumnes, creant un bell record en el nostre últim any a l’escola.

Ferran Pujol, 2n Bat D

E

El nostre viatge a Cantàbria



l Sopar Solidari de Finestra Oberta és una de les cele‐
bracions més emotives de l’escola. I és que ens brinden
a alumnes, exalumnes, famílies, germans i treballadors

del col·legi la possibilitat de compartir una estona a taula, alhora
que donem suport a diferents entitats com Estel d’Assís o Funda‐
ció Comtal, institucions que col·laboren activament per a ajudar
a les persones més necessitades de la nostra ciutat.

Encara recordo el primer Sopar Solidari al que vaig poder assis‐
tir, aleshores encara era alumna. Tot i que no era la primera vegada
que l’escola duia a terme aquesta meravellosa activitat, per prime‐
ra vegada es donava l’oportunitat de participar a l’alumnat més
gran de secundària i de batxillerat. Tot i no saber com seria, les me‐
ves amigues i jo ens vam apuntar de cap. L’experiència va ser molt
enriquidora. Cadascuna de nosaltres va fer la seva petita aportació
de menjar, dolç o salat, i vam passar una estona fora de l’aula de
riures i anècdotes entre nosaltres i amb els professors i professores.

Després de dos anys en els que la pandèmia no ens ha per‐
mès seure plegats a la taula, enguany hem pogut gaudir del

dotzè Sopar Solidari. L’ocasió ha servit per donar el tret de sorti‐
da al quarantè aniversari de Finestra Oberta. Aquesta vegada he
pogut viure l’experiència des de l’altre costat, com a professora
de l’escola. He compartit amb l’Ana i la resta de companyes de
la comissió i de mares voluntàries tot el procés d’organització,
preparació i de motivació de l’alumnat. Cal agrair la gran feina
que fan tots i totes dia rere dia perquè activitats com aquestes
serveixen per enriquir l’educació en valors de l’alumnat.

Andrea Carreras, professora de secundària

En aquest últim butlletí del curs 2021-2022, us volem agrair
a tota la comunitat educativa el vostre recolzament en les activi‐
tats organitzades al llarg de l’any. Amb la vostra força arribem
a moltes persones de la nostra ciutat que viuen situacions de
fragilitat. Moltes gràcies per ajudar-nos a ajudar! Bon estiu!

Finestra Oberta

Finestra Oberta
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l Dia Mundial del Comerç Just es va celebrar el passat 14
de maig. Es tracta d’un dia que es dedica a visibilitzar una
altra manera de fer economia i comerç, més responsable

i respectuós amb els drets de les persones i el medi ambient.
Tal com el defineix la Organització Mundial del Comerç

Just (WFTO), aquest és un sistema comercial basat en el diàleg,
la transparència i el respecte, que busca una major equitat en
el comerç internacional prestant especial atenció a criteris so‐
cials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament soste‐
nible oferint millors condicions comercials i assegurant els
drets dels productors/es i treballadors/es desafavorits, especial‐
ment al Sud.

El comerç just es regeix per 10 principis, que son els següents:

1. Decisions democràtiques: els productors orga‐
nitzats en cooperatives prenen les decisions de
manera democràtica.

2. Rebuig de l’explotació infantil: la pobresa obli‐
ga a molts infants a treballar en condicions fins i
tot d’esclavitud.

3. Equitat de gènere: en salaris, drets laborals i par‐
ticipació. L’apoderament de les dones fa canviar
les famílies i la comunitat.

4. Respecte al medi ambient: es rebutja l’ús de
transgènics i productes químics nocius per les per‐
sones i pel medi ambient.

5. Productes de qualitat: es controla tot el procés
d’elaboració des de la matèria prima fins el pro‐
ducte final.

6. Condicions de treball dignes: es garanteix la
dignitat de la feina evitant l’esclavitud i condicions
que atemptin contra la salut dels treballadors/es.

7. Preus i salaris justos: els productors de comerç just
tenen assegurat el preu que reben per la seva feina.

8. Pre-finançament de les compres: les organitza‐
cions aporten una bestreta per ajudar als produc‐
tors a accedir al capital per tal que es puguin des‐
envolupar.

9. Pagament d’una prima social: s’utilitza per a la
millora de les condicions de vida dels productors/es.

10. Reducció d’intermediaris: facilitar les relacions
comercials per permetre que les associacions de
productors/es tinguin cada vegada més control
sobre el procés de comercialització dels seus
productes.

PROIDE
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Per un comerç més equitatiu

Com els podem reconèixer?
Els productes de comerç just estan etiquetats per garantir

aquests principis. Hi ha diverses etiquetes segons la procedència i
les cooperatives. A PROIDE treballem amb comunitats rurals fent
projectes d’apoderament femení a través de l’agricultura a Guate‐
mala. És per aquesta raó, i perquè creiem que cal ser conseqüents,
que hem establert un conveni amb Alternativa3, una cooperativa
de comerç just catalana, per poder adquirir els seus productes
amb un 5% de descompte que es transforma en un donatiu per
a l’entitat. Només s’ha d’entrar a la pàgina web i comprar amb el
codi A3PROIDE. Totes i tots junts podem fer un món més just.

Maria Jorquera,
Coordinadora tècnica de la fundació PROIDE



anquem una temporada que podríem anomenar de
“remuntada” perquè hem superat els entrebancs
provocats per la Covid-19 amb força èxit i tots

junts: famílies, jugadors/es i entrenadors/es hem fet front a
confinaments, ajornaments de partits i d’entrenaments; in‐
clús a cancel·lacions d’activitats que tanta il·lusió ens feia
compartir amb vosaltres.

Tot i aquests impediments, i gràcies, sobretot, a la vostra
confiança i suport, podem dir que finalitzem aquesta tempora‐
da 2021-2022 amb la culminació de la nostra remuntada.

Un cop eliminades les restriccions, vam agafar embranzi‐
da reprenent diverses activitats, tant internes com externes,
que han anat fent d’aquest un club en moviment constant,
reactivant els engranatges de cadascuna de les nostres secci‐
ons esportives.

Una Setmana Santa sobre patins
Començàvem amb el Campus d’Hoquei Patins de Setmana

Santa, en el qual els participants van gaudir de quatre dies de

diversió, aprenentatge i competició en un entorn alegre i des‐
enfadat.

Les conquestes del Bàsquet
Seguíem amb el Torneig TIM Andorra de Bàsquet, on els

participants van viure l’experiència de jugar un torneig de tres
dies lluny de casa. Il·lusió, emocions fortes i moments inoblida‐
bles. Una vivència que ens va regalar el triomf del Mini Masculí
com a campions de la seva categoria.

El nostre Sènior ‘B’ completava una temporada fantàstica,
proclamant-se campions de Lliga i del campionat en una Final
Four disputada a les instal·lacions del Poliesportiu La Salle, i cer‐
tificant l’ascens de categoria.

La temporada del Bàsquet es va tancar amb un Torneig 3x3
solidari celebrat a les instal·lacions de l’escola. Tota la recaptació
es va destinar a Finestra Oberta, organització que dona suport
a centres amb persones necessitades, com la Llar Joan Trias, les
Germanetes, Estel d’Assís i d’altres espais on hi ha gent amb
risc d’exclusió social.

Esports
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La temporada de la remuntada



A més a més, la secció també ha organitzat unes colònies
d’estiu a La Salle Tarragona. Aquí combinaran entrenaments i
competició amb activitats de lleure plenes d’emoció i diversió.

Al ritme de la Rítmica
Les nostres gimnastes de Rítmica també han treballat molt

fort aquesta temporada. Van participar en els Jocs Esportius Esco‐
lars de Catalunya, tant en equips com en individuals, assolint uns
resultats molt bons en les primeres posicions del campionat. El
seu esforç i treball es va veure reflectit en el Festival de Gimnàstica
Rítmica que es va celebrar el passat diumenge 12 de juny.

Els objectius aconseguits de l’Handbol
El Sènior ‘A’ d’Handbol ha culminat la temporada assolint

l’objectiu que perseguien des de feia temps: l’ascens a Primera
Nacional. Una fita que de ben segur cap de nosaltres oblidarem
mai. “¡Si, si! ¡Esa Salle Nunca Se Rinde!”, ja ho diuen bé!

Volem destacar, també, la iniciativa que ha tingut la secció
d’acostar als més menuts als més grans. Visitar els entrena‐
ments i partits de cadascun d’ells ha estat una experiència molt
enriquidora i motivadora per ambdues parts.

Emoció i diversió en el Vòlei
El Vòlei ha donat un pas endavant amb les més menudes

de la secció. Les PreBenjamines ens han ofert emoció i ale‐
gria cada divendres de partit. Tancaran la seva temporada
participant, per primer cop, al TIM Andorra de Vòlei els pro‐
pers 1, 2 i 3 de juliol. Serà una experiència inoblidable que
voldrem repetir!

La perseverança del Futbol
Els nostres futbolistes han viscut una temporada plena

d’emocions. En totes les categories han treballat fort per
aconseguir posicions molt bones en la competició. Molts dels
nostres equips lluitaven per la permanència en les seves res‐
pectives categories i han acabat la temporada assolint el rep‐
te! Aquesta la tancaran participant en el Torneig Pyrénées
Cup, que se celebrarà a la Cerdanya el primer cap de setma‐
na de juliol.

En definitiva, una temporada que ens omple d’energia per
seguir amb més força l’any que ve!

Bones vacances i fins a la “rentrée”!

Esports
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Com heu arribat fins aquí?
AITOR (A.A.): Vaig deixar el currículum a REVISA, l’empresa sub‐
contractada per La Salle, i em van agafar per netejar durant qua‐
tre anys. Després vaig passar a la cuina i, finalment, a la garita.
ALBERT (A.C.): En el meu cas, el Germà Joan Carles Jara, l’ales‐
hores director, em va oferir la feina i REVISA amb va contractar.

Quines són les vostres tasques en el dia a dia del col·legi?
A.A.: Vigilem que els nois i noies no marxin sense permís i que
no es coli ningú que no sigui de l’escola.
A.C.: Exacte, fem un control de la gent que hi entra, tant de
vianants com de vehicles.

Què és el que més us agrada del vostre treball?
A.A.: Veure com venen els alumnes al col·legi des de ben petits i
fins que es fan grans. Així, a poc a poc ens van agafant confiança
i, si els hi passa alguna cosa, que puguin comptar amb nosaltres.
A.C.: Personalment, el tracte amb la gent que ve a l’escola.

Teniu alguna anècdota curiosa que us hagi passat?
A.A.: Les situacions que més m’agraden són amb els nens pe‐
tits. Quan venen amb els pares, es col·loquen al costat de la
garita només per saludar-nos.
A.C.: A mi em fa molta gràcia quan els alumnes d’infantil et
donen les gràcies o diuen “adiós señor policía”. També quan
gent de fora confon el col·legi amb un parc. Un dia, uns estran‐
gers em van preguntar si era el Tibidabo.

Sou les primeres persones que la gent veu quan entra
a l’escola. Què representa això per a vosaltres?
A.A.: Tot i que som de REVISA, ens sentim part de La Salle i,
per a mi, és molt gratificant que la gent sigui tan propera a
nosaltres, som un més.

A.C.: Per a mi també és un honor. Crec que és important donar
una bona imatge i un bon tracte, ja que és la primera impressió
que la gent s’endú de La Salle Bonanova. I, evidentment, que
també tinguin la mateixa sensació a la sortida.

Com gestioneu l’entrada i vigilància de vehicles a l’escola?
A.C.: Amb els alumnes fem un registre online amb el seu nom,
l’hora d’entrada i sortida del vehicle; i amb personal extern
també ens anotem qui és i què ve a fer a l’escola. A partir de
les 18.00h, si entren amb targeta, ja no és necessari perquè els
vehicles estan registrats.

Amb les motos, bicicletes i patinets elèctrics
ha de ser un embolic. Com hi poseu ordre?
A.C.: Amb les motos funciona igual que amb els cotxes. En
canvi, els usuaris de patinets saben que els han de deixar da‐
vant de l’estàtua de Sant Joan Baptista de La Salle.

Què és el més impactant que us
ha passat treballant a la garita de l’escola?
A.C.: Impacta molt l’entrada de vehicles d’emergències, com
ara ambulàncies, Mossos d’Esquadra, etc.

Participeu en els actes que es fan al col·legi,
com ara comunions, Convivències, obres de teatre...?
A.C.: Sí, quan hi ha actes d’aquest tipus ens ho anem combi‐
nant i controlem l’accés de vehicles i vianants. En aquests casos
només poden accedir les persones que participen als esdeveni‐
ments que es realitzen, ja que l’escola només obre per a ells.
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L’Aitor Almirante i l’Albert Comalat són les prime‐
res i les últimes persones que veiem quan arribem
o marxem de l’escola. Ells s’encarreguen de la vigi‐
lància en les entrades i sortides de La Salle Bonano‐
va des de la garita del Passeig Bonanova. L’Aitor va
entrar al col·legi l’any 2011, mentre que l’Albert es
va incorporar el 2015.

“És molt gratificant
i un honor ser part
de La Salle,
som un més”

Entrevista a Aitor Almirante
i Albert Comalat
Personal de seguretat de l'escola


