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· Amics de La Bressola

EDITORIAL
No nos podíem pas imaginar quan va sàller el darrer butlletí el passat mes de desembre -que vam intitular 
«APRENDRE ÉS LLIBERTAT»- que nos arribaria de viure temps tan excepcionals i extraordinaris com els que 
hem viscut, i estem vivint encara.

Aqueixes setmanes i mesos, l’escola s’ha hagut de reinventar per trapar noves maneres de fer i nous canals 
de comunicació, per imaginar les millors activitats per mo          r d’estimular l’aprenentatge des de casa i 
mantenir el lligam de relació dels mainatges entre ells i amb els equips. Molts reptes a l’encop que nos van 
arribar d’una manera sobtada, d’avui per demà pràcticament.

Tots els equips de La Bressola s’han mobilitzat com mai per a posar llur creativitat i llur millor saber fer 
al servei dels infants. Vull remarcar la grandíssima qualitat de les propostes eixides dels centres: plans de 
treball, connexions de grup, seguiments individuals... El canal La Bressola a Casa, l’emissió en directe per a 
celebrar la diada de Sant Jordi o el vídeo de la cançó «Sem Bressolaires Confinats» (nominada al premi de la 
millor cançó de confinament per la revista Enderrock) són mostres d’aqueix esperit que ha regnat per sobre 
de tot, la voluntat de mantenir l’escola alegre, viva i dedicada en cos i ànima als mainatges.

Pel seu band, les famílies han respost amb la complicitat que requeria la situació i hem sentit, com mai ho 
havíem viscut, com el català ha ressonat dins de les llars, a través dels vídeos realitzats pels infants i sovint 
amb l’acompanyament de tota la família, en els nombrosos correus i missatges escrits en català malgrat 
les dificultats de cadascú.

Quan ha arribat l’oportunitat de tornar a obrir les escoles i el col·legi, tot i les nombroses limitacions imposades 
pels protocols oficials, el gran nombre de sol·licituds de reentrada han fet impossible poder acollir tothom 
de manera integral al llarg de la setmana. Les direccions de centre han fet les mil i una combinacions per 
a estructurar un sistema de torns que permetés a tots els mainatges de retrobar el contacte amb escola, 
mestres i companys. Aquest model imposat no és el nostre. De cap manera. Volem agrair totes les famílies 
que han fet prova de confiança i comprensió.

El repte era fer que aqueix confinament arribés a ser un període ric en experiències malgrat unes 
condicions certament difícils i si hem reeixit és perquè la força dels professionals i la complicitat de les 
famílies n’han estat les claus.

El consell d’administració de La Bressola ha estat mobilitzat, des del primer dia i en tot moment, tant per a 
participar en les reflexions amb els equips com per a mantenir vius els projectes que l’associació té fixats 
per a un futur pròxim. La Bressola no ha confinat mai els seus projectes i el segon Col·legi i el primer Liceu 
català continuen sent la nostra prioritat.

Esperi que gaudiu llegint aqueixa nova edició del butlletí, un exemple més de la nostra voluntat de mantenir 
La Bressola viva i activa i desitgi de tot cor que passeu un bon estiu, tot esperant que al setembre puguem 
viure una reentrada força més normalitzada.

Joan-Sebastià Haydn 
President de La Bressola

Editorial
Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,

Espero que tots i totes estigueu bé. Des de la junta dels 
Amics, volem enviar una forta abraçada a tothom que 
ha patit d’una manera o altra la virulència d’aquesta 
pandèmia de la COVID-19. Sapigueu que ens teniu al 
vostre costat, disposats a ajudar-vos en tot allò que 
puguem.

Ara cal que tornem a recuperar la normalitat que el 
país necessita per avançar; seguint, evidentment, les 
recomanacions de les autoritats sanitàries del nostre 
govern.

Els pronòstics són molt clars, després de la crisi sanitària 
arribarà la crisi econòmica. Això ens preocupa molt, 
perquè en els contextos de  crisi econòmica La Bressola 
sempre pateix.

Per altra banda, confiem ben aviat fer realitat el somni 
de poder obrir el primer Liceu a Perpinyà. Un Liceu que 
permetrà que els nostres nins i nines puguin fer tota 
l’escolarització fins a la universitat en català. 

És obvi que la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 
perjudicarà, i molt, aquest projecte d’obertura del nou 
Liceu. Per tant, i conscients que molts de vosaltres 
també podeu patir o ja patiu les conseqüències, fem una 
crida perquè tothom que pugui ens ajudi a fer realitat 
l’obertura del nou Liceu al més aviat possible. 

A La Bressola, al llarg dels anys, les hem vistes de tots 
colors, però la nostra força sempre heu estat vosaltres. 
Us hem tingut al nostre costat i, cadascú en funció de 
les seves possibilitats, ens ha donat suport. Aquest cop 
també confiem en vosaltres.

Una forta abraçada!

Aleix Andreu i Oliver 
President dels Amics de La Bressola
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Bressolada a les xarxes
El 6 de juny tota la comunitat bressolaire s’havia de 
trapar al llac de Sant Esteve del Monestir per celebrar la 
Bressolada 2020.

Malauradament, la pandèmia obligava a anul·lar l’esperada 
festa de les escoles catalanes.

Malgrat la desil·lusió, molta gent va respondre a la crida 
d’enviar records de Bressolades passades o vídeos i 
imatges d’una celebració confinada.

Durant tot el dissabte 6 de juny, se va anar publicant a 
les xarxes tot el material rebut i no se va aturar de rebre 
missatges d’amics d’arreu dels Països Catalans que van 
voler unir-se a la celebració virtual.

L’any que ve la Bressolada amb més força que mai!

Eskolim
Malgrat el context de crisi sanitària, 
ESKOLIM, l’associació creada per 
les cinc xarxes immersives de 
l’estat francès per tal de promoure 
i desenvolupar la immersió en 
l’ensenyament, entre les quals 
La Bressola, ha mantingut els 
lligams, a través de les reunions 
virtuals, per compartir les diferents 
situacions durant el confinament i 
començar a perfilar noves accions.

Sem bressolaires confinats
La cançó i videoclip creats pels mestres de La Bressola 
al Top 5!

La revista Enderrock va engegar durant el mes d’abril la 
votació de la millor cançó de confinament.

Darrere de «Gotta Be Patient» de Stay Homas, «Escriurem» 
de Miki Núñez, «Avui canviem el món» de Gertrudis i 
«Comptant les hores» de Sara Roy, «Sem Bressolaires 
confinats» se convertia en la cinquena cançó més votada.

Gràcies!

Concurs poesia rectorat
Una bona notícia rebuda durant el 
confinament va ser la publicació dels 
guanyadors del concurs de poesia de 
l’acadèmia de Montpeller.

En el palmarès destacava una gran quantitat 
de premis per a les poesies dels nostres 
bressolaires.

En la selecció de maternal, un primer i un 
segon premi eren atorgats a La Bressola del 
Vernet amb Haikú solidari i T’he vist plorar; i 
una menció especial a La Bressola de Prada i 
el seu Acròstic solidari.

A cicle 2, La Lana Vidal de La Bressola de 
Pesillà guanyava un primer premi amb el 
poema Sempre i l’Hugo Joffre, de La Bressola 
del Vernet, i la Léanne Garos, de La Bressola 
de Sant Esteve, un segon premi amb el poema 
Pares i Somriures.

A cicle 3, el Sandro Viegas de La Bressola 
del Soler va obtenir un segon premi amb 
L’amor trist.

Finalment, al Col·legi, en Roman Gatt era 
guardonat amb un segon premi amb Tinc.

Enhorabona a tots els premiats!Solidaritat
Durant tot el confinament, La Bressola, per responsabilitat 
cívica i d’acord amb els valors que promulga, va oferir un 
servei d’acollida per als fills de les famílies que treballen 
en l’àmbit sanitari i de gestió de la crisi de la Covid-19.

La Bressola de Sant Esteve va ser el centre de referència 
durant dos mesos i va funcionar gràcies al personal 
voluntari de La Bressola.

Un Sant Jordi especial
El 23 d’abril, La Bressola va viure a les xarxes 
un Sant Jordi molt especial gràcies a un 
directe amè i divertit.

Amb una bona dosi d’humor, el personal 
de La Bressola va interpretar presentadors, 
paradistes de roses i llibres, rapsodes, 
tertulians, cantants... Hi va haver teatre i 
concerts i, fins i tot, una corresponsal que 
va convertir casa seu en el Castellet i les 
Rambles de Barcelona.

Durant l’especial, se va proposar un concurs 
de declaracions d’amor que se van anar 
rebent al xat del directe i que van guanyar en 
Valentí Thiré i la Louanne Payan, alumnes del 
Col·legi Pompeu Fabra de La Bressola.
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les edats, les famílies 
p o d i e n  r e p r o d u i r 
tantes vegades com 
volguessin els vídeos, 
els mainatges podien 
gaudir de les activitats 
que se proposaven des 
de qualsevol  Bressola, 
e ls  equips compart ien 
propostes i la llengua entrava 
amb força a les cases bressolaires.

Diuen que la creativitat és contagiosa i, pocs dies 
després de la creació del canal, ja se començaven a crear 
grups de mestres que s’engrescaven amb propostes 
col·lectives. Mostra d’això és l’especial de Sant Jordi en 
directe i el videoclip «Sem bressolaires confinats», amb 
participació de mestres dels 8 centres de La Bressola.

Paral·lelament, se continuava treballant perquè cap 
alumne se despengés de les propostes del pla de 
treball, sovint relacionat amb el projecte de l’escola, 
ni de les trobades virtuals amb els grups classe. Calia 
mantenir els lligams entre companys i mestres i el gust 
per l’aprenentatge i els reptes.

A partir del 12 de maig se posava en plaça una reentrada 
complicada i canviant que obligava els equips a mantenir 
l’ensenyament a distància i a ser presencialment per 
a una petita part de l’alumnat que s’aniria ampliant. 
S’afegia, doncs, el repte d’aconseguir que l’aplicació del 
protocol sanitari no es malvisqués a les classes amb una 
dosi més de creativitat i energia.

En els moments de crisi és imprescindible mantenir un 
horitzó clar i posar en pràctica la resiliència.

S’ha fet molta feina, hi ha hagut dies durs, la reentrada 
progressiva i el compliment del protocol sanitari ha 
confrontat tothom a moltes contradiccions, mes no s’ha 
perdut l’objectiu de vista, s’ha treballat conjuntament i 
ja podem dir que s’hi ha arribat.

· De portes enfora· De portes endins

El divendres 13 de març era el darrer dia d’escola abans 
del confinament. Els mainatges i equips sortien dels 
centres de La Bressola sense dia de tornada clar. Els 
més optimistes imaginaven una «pausa» de quinze dies 
a casa, els altres auguraven escenaris més vertiginosos.

L’evolució de la pandèmia deixava tothom en estat de 
xoc i amb un aiguabarreig d’emocions, mes no hi havia 
temps per a gaires laments: més d’un miler de nins i 
nines esperaven retrobar una continuïtat escolar de 
casa estant.

En la primera reunió d’organització que aplegava les 
direccions de La Bressola, el dia 16 de març, ja se van 
traçar les bases comunes per a tots els centres: plans de 
treball setmanals, videoconferències de grup i creació 
d’un canal a youtube per compartir propostes de tots 
els equips amb tots els mainatges.

Les prioritats eren continuar el seguiment pedagògic, 
contribuir al benestar dels alumnes i mantenir la llengua 
a casa provant d’engrescar les famílies amb activitats i 
projectes fàcils de seguir.

El canal «La Bressola a Casa» se va convertir en una 
peça clau durant el confinament. Apte per a totes 

Quan una llengua no disposa del suport de cap 
administració oficial - és el cas del català a Catalunya 
Nord de fa segles - sols la mobilització popular, 
essencialment articulada en estructures associatives, 
aconsegueix actuar com a institució de compensació. 
Així, el voluntariat i el món associatiu reemplacen les 
estructures oficials que haurien d’actuar com a garants 
d’aqueixa promoció lingüística.

Arreu del país hi ha una important oferta de cursos de 
català per a adults. En alguns casos, els organitzadors 
han trapat la manera de poder remunerar els formadors, 
mentre que en d’altres se continua perpetuant aqueixa 
tradició tan nostrada com necessària, el voluntariat.

El Centre de Formació Professional Català (CFPC) aposta 
per la professionalització i per això ha estat treballant 
durant tot el final de curs per mor de tornar a proposar 
la formació de Formador Professional per a Adults en 
Llengua i Cultura Catalana a partir del setembre 2020, 
en col·laboració amb el Centre de Formació Professional 
Occità (CFPO).

Amb una durada de 10 mesos, la Formació de Formadors 
combina períodes en centre de formació i períodes de 
pràctica professional amb un doble objectiu; d’una 
banda proporciona als futurs professionals totes les 
eines per a concebre, preparar i animar un dispositiu 
de formació; i per altra banda els acompanya per a 
assolir un nivell en llengua i cultura catalana que podran 
finalment transmetre un cop la formació acabada.

Els requisits per a poder entrar en aquest dispositiu de 
formació són de justificar una formació de nivell IV, és 
a dir un nivell equivalent al batxillerat, i de ser inscrit 
a Pole Emploi.

El nombre de places és força limitat, ja que se poden 
acollir fins a 8 estudiants, 4 podran ser acompanyats pel 
CFPC a Perpinyà per la part catalana i 4 més a Besiers 
per la part occitana. Tot i això, una part de la formació 
serà comuna a tots els estudiants.

Cal remarcar tot el treball realitzat des del CFPC per 
a donar visibilitat a aqueixa formació, com la seva 
participació al saló del treball i de la formació (TAF), el 
dijous 20 de febrer a Perpinyà, per presentar l’entitat 
i atendre eventuals candidatures, o l’organització de 
reunions d’informació col·lectives a distància, durant 
els mesos de maig i juny, durant les quals totes les 
persones interessades han pogut participar i resoldre 
els seus dubtes.

Encara se continuarà treballant aqueix estiu per mor 
de preparar bé tota l’organització i garantir la qualitat 
que mereixen els futurs formadors, la llengua i el país.

Formació de Formador Professional per a Adults en Llengua 
i Cultura Catalanes

Que la distància només sigui física

Antics alumnes de la Bressola 
s'ofereixen per fer 

cangurs (baby sitting)  
i classes de reforç en català

Per a més informació 
podeu contactar amb la 

secretaria de la Bressola  
Tel: 00 33 468 665001
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Hem viscut dos mesos excepcionals. Una situació 
única en la història recent que ens ha obligat a aturar 
les nostres vides, a baixar el ritme i a tancar-nos entre 
les quatre parets de casa nostra. Una situació que, per 
desconeguda, ens feia una mica de por. Què farem tot el 
dia amb la canalla a casa? Què passarà amb els projectes 
escolars? Com ens ho farem perquè no perdin el ritme? 
Al principi totes aquestes incògnites se sumaven a les 
moltes que ens sorgien en altres àmbits més, diguem-
ne, pràctics. Per sort, l’escola va respondre amb celeritat 
i amb eficiència. Havíem d’explotar al màxim les noves 
tecnologies per tal que La Bressola tal i com la coneixíem 
es filtrés a les nostres cases. Així va ser. Cada setmana 
rebíem un mail amb les activitats de la setmana.

El professorat insistia en què els féssim arribar el treball 
dels infants per correu electrònic. Al començament els 
nins i nines se sentien estranys de ser a casa, respectant 
les normes de l’escola i seguint les feines que els 
proposaven, però aviat va esdevenir la nostra rutina de 
cada dia. Nets i esmorzats passàvem a l’habitació on hi 
ha la pissarra, per fer una rotllana i cantar el bon dia; 

passar la llista de la classe —ara de la família—; escriure 
la data i enganxar el cartell amb la previsió meteorològica 
del dia. Després, a fer la vídeoconferència amb la mestra 
o, els dies que no en teníem, avançar feina a l’escriptori.

A casa nostra ha estat relativament fàcil: la mare ve del 
sud i el pare és un borgonyó que no va tenir altre remei 
que aprendre la llengua per entendre les bromes dels 
sogres. Nosaltres parlem català i hem pogut adaptar la 
nostra rutina sense patir l’escull de la llengua. Però, què 
passa amb aquells mainatges que només senten francès 
a casa? Com s’ho faran aquells per a qui l’escola és l’únic 
canal d’accés al català i sovint l’únic contacte dels infants 
amb la llengua? Una altra vegada, l’escola responia amb 
rapidesa. El canal de Youtube de La Bressola a Casa no 
només ha servit per poder veure els membres de l’equip 
docent (a qui tant hem trobat a faltar), sinó que ha estat 
un canal valuosíssim per fer entrar la llengua a moltes 
cases. Els vídeos quedaven penjats sense restricció 
horària, els podíem repetir en bucle fins aprendre’ns-els 
de memòria i d’aquesta manera, no només la llengua sinó 
l’esperit de La Bressola, han impregnat el nostre dia a dia.

Era tant el que ens donava l’escola que no podíem 
quedar-nos de braços plegats. Ja ho fèiem, això d’enviar 
fotografies i vídeos de tota la feina que fèiem a casa, però 
ens quedava la sensació que no compartíem prou. Érem 
molt feliços de poder retrobar-nos amb ells, però els 
companys i les companyes ens mancavan dolorosament. 
Intuint que no érem els únics en la mateixa situació, vam 
decidir crear un grup de Facebook per tal de posar en 
comú totes les tasques escolars de la setmana i altres 
activitats de lleure per fer amb la canalla. Compartim 
dibuixos, receptes, vídeos, fotos, jocs, contes, manualitats, 
balls o reptes, intentant que la llengua no quedi al marge. 
Volíem donar idees per tal de passar el temps de la millor 
manera possible, però també provar de donar eines i 
recursos per entretenir la canalla en català i per ajudar 
aquells adults que tinguessin ganes d’estudiar-lo.

Quan aquests dies discutim amb altres pares i mares 
sobre com hem viscut (estem vivint) l’escola a casa, hi 
ha un factor que no passa per alt: els infants no tenen 
l’autonomia d’un adult. Per a totes les tasques han 
necessitat la col·laboració d’un responsable. Dèiem que 

La llengua és pas confinada. La Bressola des de casa.

per a nosaltres ha estat relativament fàcil, però el cert 
és que també hem hagut d’aprendre a fer de mestres, 
posar-nos al dia amb el significat de la paraula paciència; 
hem hagut de buscar respostes a moltes preguntes; 
cercar informacions que desconeixíem; esforçar-nos per 
implicar els nostres fills i filles en un aprenentatge al qual 
ningú de nosaltres estàvem avesats i això no ha estat 
senzill. Més complicat ho han tingut aquelles famílies 
per a qui la llengua suposava una barrera.

Com s’ho han fet? La col·laboració dels infants ha estat 
primordial. Aquests petits traductors han ajudat els 
pares i mares a desxifrar les instruccions de l’escola i, si 
esdevenia massa complicat, sempre podien recórrer a la 
inestimable ajuda de traductors en línia. En algunes cases 
s’han explicat en català contes escrits en francès, alguns 
han fabricat el seu propi imatger bilingüe; els dibuixos 
animats, en català i s’ha intentat fer una rutina de cançons 
per a cada moment del dia: recollir i endreçar totes les 
joguines; menjar una plata d’enciam ben amanida; vestir-
se al ritme de cap, panxa, genolls i peus; fer la llista de 
la compra amb La Masovera o fins i tot jugar a ser ocells 
amb les Oques Grasses.

En aquesta vida confinada, la pràctica del català ha estat 
per a moltes famílies francòfones una manera d’obrir-se 
al món, com una finestra que hom esbatana amb ànsia 
escàpola. N’hi ha que han optat per viatjar, per fer escales 
—virtuals, esclar—. Una cada dia, per recorre aquells 
indrets on el català és ben viu i que el rosellonès no quedi 
confinat. Una vertadera estada lingüística intra muros.

La llengua és llibertat i l’escola, solidaritat.

No sabem si tot això durarà gaire més, però, si s’allarga, 
estem contents de tenir La Bressola a casa.

Maria Fortuny AFA Sant Galdric
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Trobem-nos amb...
És una activitat organitzada per l'Associació d'Amics de 
La Bressola que se celebra a la Llibreria Documenta de 
Barcelona i que és molt més que un club de lectura. 

El Trobem-nos amb... ha esdevingut un espai de trobada 
dinamitzat per la lectora Susanna Àlvarez, llegeixesoque.
cat, amb qui cada mes ens hem trobat i hem compartit el 
plaer d’una bona lectura. 

Malauradament, ja no podrem continuar les lectures 
amb la Susanna, que s’ha acomiadat de nosaltres per 
compromisos laborals. 

Volem agrair la seva implicació durant tots aquests anys, 
perquè amb ella hem pogut gaudir de molts bons llibres 
i excel·lents autors i autores. 

Gràcies per tot Susanna, continuarem llegint! 

Col·legi
Les nostres terceres!
Aqueix no era pas el final d’etapa que desitjàvem per a 
les terceres, que enguany acaben llur escolarització a La 
Bressola.

Els darrers mesos, durant un curs «normal» al Col·legi, 
l’emoció se fa palpable entre els més grans i tots els 
espais del centre se van omplint de records, d’abraçades 
i de converses vitals. El grup comença a enyorar-se 
abans d’hora i l’equip, especialment les tutores, se mou 
entre l’emotivitat i la lluita per mantenir-los les piles 
posades i exigir la concentració necessària per acabar 
el curs com cal.

Enguany, però, una pandèmia mundial nos ha confinat i 
si aqueix fet ja és extraordinari, la reacció de les terceres 
també ho ha estat.

Des del moment en què al Col·legi se va posar en plaça 
l’organització a distància, les terceres s’hi van posar a fons, 
demostrant tot el que s’espera dels grans de La Bressola: 
autonomia, responsabilitat, participació...

A cada proposta del professorat, el grup responia 
desplegant estratègies i recursos per poder assolir els 
objectius amb qualitat. En els fòrums de debat o les 
propostes artístiques, destacava la crítica, l’objectivitat 
o la capacitat d’aprofundir en la situació actual i el 
viscut personal.

A les assemblees i classes virtuals se palpava energia 
positiva i bon humor. A l’altra banda de la pantalla,  no 
s’escatimava en somriures i agraïments.

Durant el confinament, el lligam s’ha enfortit i, malgrat 
la distància, han cooperat i han sabut ajudar-se els uns 
als altres.

Així que malgrat que aqueix no sigui el final d’etapa que 
esperàvem, el Col·legi és orgullós d’unes terceres que 
han sabut sobreposar-se, que són bellíssimes persones 
i també model.

L’únic que nos manca és l’abraçada, i la farem així que 
puguem!

Gràcies terceres i bona sort!

El Soler
Quan la música se torna poesia
El passat mes de gener, tot encetant l’any nou, els infants 
de cicle 3 del Soler van posar en marxa un petit joc 
poètic a cavall entre el vers i l’epístola. Tot plegat ja 
havia començat abans, quan la classe dels Lutiers va 
rebre un poema per part de la seua mestra. Aqueix 
fet va donar als mainatges una idea: fer exactament el 
mateix dedicant-ne un de propi a la classe del costat, els 
Tambors. Aqueixos, per la llur part, van correspondre 
amb un dibuix preciós on cada pinzellada il·lustrava un 
vers. Vet aquí com, a partir d’aleshores, una allau de 
poesia i dibuix va recórrer l’escola. Compositors i Lutiers 
escrivint poemes a cada classe i rebent, a l’encop, les 
manifestacions artístiques més diverses. De tot plegat, 
sense tenir-ho al cap, en va acabar sorgint un recull 
meravellós del qual no podíem fer altra cosa que editar 
i convertir en llibre. Perquè, a més, la primavera i Sant 
Jordi eren a punt d’arribar. Tot encaixava.

Mes ja sabem que les coses, a vegades, no són pas com 
esperàvem o que, sovint, sorgeixen imprevistos que fan 
que el rumb canviï. Un confinament sobtat va estroncar 
els nostres plans inicials i si bé sabem que el camí és 
incert també és bonic que així sigui: tan sols d’aqueixa 
manera apareixen altres idees, alternatives. La ruta nos 
brinda noves dreceres.

Així doncs, durant els dies que vam ser a casa, treballant 
amb els infants a través de la pantalla, vam decidir 
configurar el llibre de manera digital. Després, a propòsit 
de Sant Jordi, el vam enviar per correu per tal que el 
poguessin gaudir, encara que belleu, d’una manera 
menys ‘romàntica’.

Ara que el confinament se relaxa i sembla que la 
presència física va substituint la virtual, procurarem 
editar el nostre llibre, no hi ha pas res com el paper i 
la seua olor particular, i malgrat ja no serà pas la gran 
novetat de Sant Jordi, esdevindrà un regal de fi de curs 
per a tots els mainatges. I ja se sap que no hi ha pas 
millor obsequi que un llibre.

Us fem seguir la relació del 2n trimestre del curs 
2019/20

Dilluns 13 de gener de 2020

Gina 
Maria Climent 
L'Altra Editorial - 2019 
Amb Maria Climent

Dilluns 3 de febrer de 2020

L'esperit 
del temps 
Martí Domínguez 
Proa - 2019 
Amb Martí Domínguez 

Dilluns 2 de març de 2020

La Polaroid 
i altres relats 
Marta Romagosa 
Rosa dels Vents - 2019 
Amb Marta Romagosa

No podem escollir-ne un dels tres perquè es fa 
impossible l’elecció. Us convidem, així doncs, a fer-
ne la lectura per tal de decidir quin us agrada més. 
Us hi animeu? 

Ens retrobem al setembre amb més propostes al 
CCLleidatà. 

I, recordeu, aquest estiu llegiu... llegiu i gaudiu de 
bones lectures! 

Bones vacances!
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i de les tres fades de la Reina-, amb Papagueno i Tamino 
que iniciaven el viatge, amb el Cerimoniós Sarastro, amb el 
dolent més dolent: Monostatos i amb l’alegre Papaguena 
que troba el seu amor.

Vos penseu pas que només hem trucat a les portes sinó 
que nos les han obertes! Nos han obert casa seua, els 
nostres mainatges, i hem pogut gaudir de les seues veus 
cantant les cançons, i de la seua imaginació en construir 
el Castell de Sarastro. I, també, hem pogut ser el públic! El 
públic emocionat dels teatres inventats, uns amb disfresses 
i d’altres amb ombres xineses, amb les famílies al costat.

Hem trucat a totes les portes i les han obertes. Hem 
pogut espiar, hem entrat i hem gaudit com mai amb la 
música al davant.

· Escoles· Escoles

El Vernet
Obrim les portes: La Flauta màgica
Com quan trucaven a les portes Papagueno i Tamino, en 
arribant al misteriós Castell de Sarastro, nosaltres hem 
trucat virtualment a totes i cada una de les portes dels 
mainatges del Vernet.

Cada setmana, les paraules començaven i acabaven 
repassant la història de «La Flauta Màgica» en cinc 
episodis. Un enregistrament per escoltar per als més 
petits de l’escola i en forma de lectura per als més grans. 
Història acompanyada, sempre, dels seus nombrosos 
personatges: de bons i de dolents, de xerraires i xipoters, 
de discrets i solidaris, de porucs i valents. Tot això enriquit, 
com no podia ser d’altra manera, amb les cançons i les 
melodies de flautes misterioses i campanetes màgiques 
per ajudar a fer camí.

Durant cinc setmanes hem viscut amb la Reina de la Nit i 
la seua filla Pamina  sense -oblidar-nos de la gegant serp 

Nyils
Connectats per Sant Jordi!
Cada 23 d'abril celebrem a l'escola la festa de Sant Jordi, una 
diada popular i festiva, on la cultura catalana, les roses, els 
llibres i les llegendes són els pilars d'aquest dia tan especial.

El dia en concret, o la setmana que el precedia, a l'escola 
fèiem una setmana farcida d'activitats: venda de llibres 
en català a l'escola, recital de poesia, exposició de treballs 
manuals, cançons de Sant Jordi, obres de teatre...

Però... i enguany? El repte era celebrar la festa de Sant 
Jordi des de casa i motivar o engrescar les famílies perquè 
participessin i col·laboressin amb aqueixa diada però sense 
perdre el caràcter popular, convival, divertit i atractiu que 
tant caracteritzava aqueixa festa.

L'equip de Nyils teníem molt clar que havíem de presentar 
diverses activitats i que aqueixes havien de ser familiars, 
és a dir, que des del més petit fins al més gran s'havien de 
sentir interpel·lat.

Pesillà de la Ribera
Un mar nou per tothom
El fons marí amaga ple de secrets que molts de nosaltres 
desconeixem. Avui nos trapem en una nova realitat 
completament desconeguda, amb noves rutines, noves 
normes... La mainada de Pesillà s'ha endinsat en un nou 
món que els farà aprendre, descobrir i créixer com un dia 
qualsevol d'escola.

Si mirem el mar del cel estant, podem veure diferents 
trossets de terra completament rodejats d'aigua que 
suren en la immensitat marina: les illes. En aqueix món, 
les illes són petites i estretes, així que només hi ha 
plaça per una sola persona. Per sort, si mirem al nostre 
voltant, a la llunyania, veiem d'altres illes amb els nostres 
companys i companyes.

En aqueix nou món també hem descobert el mitjà de 
transport per excel·lència: els vaixells. No vos penseu 
pas que hi tenim grans creuers o vaixells de mercaderies. 
Cadascú té el seu petit vaixell per moure's pel món. Quan 
el vaixell té el permís de les autoritats portuàries, pot 
salpar i viatjar mar endins fent molt a polit de no xocar 
amb altres illes o rocs.

I això no és tot. Fent un acte de gran valentia, al migdia 
pugem als submarins i ens submergim sota el nivell de 
l'aigua. Així és com hem descobert la gran diversitat de 
peixos i bestioles que s'amaguen en el fons marí.

Hi ha coses que no nos agraden pas d'aquest nou món. Nos 
manquen les abraçades, nos manquen alguns companys, 
nos manquen les joguines... En definitiva, nos manca 
compartir. Malgrat tot, aprofitem aquesta situació per 
créixer, aprendre i gaudir del moment present. I esperem 
amb moltes ganes tornar al món d'abans, i compartir amb 
tothom aquesta nova descoberta.

Davant d'aqueixa crisi sanitària i amb un protocol sanitari 
exigent a les nostres mans,  se'ns ha acudit aqueixa 
manera de mantenir l'alegria i el benestar dels infants en la 
reentrada més excepcional, que mai haguéssim imaginat. 
El mar, els peixos, els pirates i els vaixells nos han permès 
viure molt millor una situació que és molt complicada. 
Quan tornem a l'escola -a l'escola de veritat- explicarem i 
recordarem heroicament aqueixa aventura!

Prada
La primavera
Assabentar-nos del tancament de les escoles d’un dia per 
l’altre va ser un cop molt dur, tant per nosaltres com per 
les famílies i els infants. Tot i això, l’equip se va mobilitzar 
i va treballar en estreta col·laboració amb les famílies per 
proposar als mainatges un nou funcionament escolar, 
aportar continguts pedagògics, mantenir el lligam entre 
la mainada i dur a terme nous projectes en adequació 
amb la situació. 

Durant aqueixes setmanes de confinament vam realitzar 
molts vídeos, majoritàriament adaptats a cada cicle, 
perquè els nins i nines ens veiessin, practiquessin la 
llengua i realitzessin amb nosaltres manualitats, receptes, 
muntatges fotogràfics, maquetes de ciències... 

Aprofitant l’inici de la primavera, vam voler fer una 
proposta diferent: una passejada virtual. 

El vídeo se va plantejar com una passejada pel bosc 
per anar a cercar flors, conèixer el nom rossellonès de 
cadascuna d’elles, descobrir-ne les característiques i 
explicar-ne les curiositats.

Arran d'aqueix vídeo, els nins i nines se van animar, van 
sortir als voltants de casa seua per descobrir les flors i les 
plantes i intentar trobar les que els havíem mostrat des 
de l’escola. A més, moltes famílies van anar més enllà de 
la descoberta de les flors i van enviar fotografies del que 
feien amb allò que trobaven. Fins i tot, nos van mostrar 
una tècnica per traspassar 
l’extracte de les plantes 
a la roba o explicar els 
orígens de la fotografia.

Aqueix primer vídeo va 
desencadenar un gran 
interès per les famílies, 
que va resultar molt 
enriquidor i molt bonic 
per a tothom. Nos va 
agradar molt el retorn 
que vam tenir per part de 
les famílies i va ser una 
manera que els mainatges 
sortissin de casa per 
passejar, tot descobrint 
la natura que els envolta.

Van sorgir moltes propostes de l'equip: participar en el 
concurs de la revista Mil Dimonis, un tutorial per a dibuixar 
una rosa, jocs de màgia amb roses de Sant Jordi, concurs 
de poesia, recitals de poesia, recomanacions de llibres, 
màscares dels diferents personatges de la llegenda de Sant 
Jordi, llegendes de Sant Jordi girades, un qüestionari sobre 
la llegenda de Sant Jordi, el directe de La Bressola especial 
Sant Jordi... va ser una diada claferta d'activitats amb moltes 
fotografies, vídeos, trucs de màgia... que nos van fer arribar 
les famílies i que vam publicar en forma de vídeos.

En definitiva, la festa de Sant Jordi sempre triomfa per sobre 
de qualsevol confinament o virus. Mostra d'aquest fet és 
que durant aqueixa festa, la cultura catalana, la literatura 
i l'amor han traspuat per tots els racons de les xarxes i 
núvol. Que per molts anys la puguem continuar celebrant!
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El Carnaval dels animals  
Editorial Combel - 2020 - PVP: 14.90 €

Sé que a La Bressola us agrada molt la música, per això us vull 
presentar "El carnaval dels animals", d'Elisabetta Garilli i Valeria Petrone. És un àlbum preciós inspirat en la 
partitura musical de Camille Saint-Saëns. Una suite per orquestra que va escriure a Àustria a inicis de l'any 
1886. De la mà del Lleó, els petits lectors faran un recorregut per tots els personatges de la suite a través de 
la música, el text i les imatges. Un carnaval alegre i divertit. Un text rimat amb una adaptació d’Anna Casassas 
i unes il·lustracions inspiradores. A més, el llibre inclou un codi QR amb els fragments musicals de l’obra.

La Mia es fa gran 
Mònica Peitx i Cristina Losantos. Editorial Joventut - 2019 - PVP: 11 €

La Mia té nou anys i ens explica aquí l’extraordinària aventura de fer-se gran. Descobreix quins canvis 
experimenta el cos d’una nena durant la pubertat: Pits? Tops? Sostenidors? Dormir més? Pèls? Depilar-se? 
Regla? Compreses? Tampons? La seva pediatra respondrà a totes les preguntes…

Fer-se gran és una gran aventura i com més en sàpigues, millor! Un llibre per parlar dels canvis de la 
pubertat, escrit per una pediatra-endocrinòloga que posa l’accent en els hàbits saludables i en el procés 
normal de les adolescents.

Els invisibles 
Joan-LLuís Lluís. Editorial L'avenç - 2020 - PVP: 12 € (Per adults)

Si seu nord-catalans de seguida us identificareu amb el que explica, en aquest recull d'articles, un dels autors 
més prolífics de Catalunya Nord. Joan-Lluís Lluís, en aquest llibre, reconstrueix la seva particular relació amb 
la llengua dels pares. Educat a l’escola francesa, l’autor va optar, en paral·lel a un procés d’autoafirmació 
personal, per fer del català la seva llengua literària. Els invisibles és un relat literari que explica aquest 
recorregut ideològic i sentimental per una llengua que, a Catalunya Nord, s’ha volgut invisibilitzar i que ha 
configurat la seva identitat, com a membre de la cultura catalana, a cavall de dos estats. A part de la vessant 
literària, aquest llibre és una bona radiografia sociolingüística d'aquest tros de país.

· Escoles

Si ets del Nord... Ajuda La Bressola
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Al "Credit Agricole" demana 
el teu talonari

de XECS EN CATALÀ

· El gust de la lectura

Sant Esteve
Connectats amb la glosa
El confinament nos va trapar en plena preparació de la II 
Mostra de Glosa, prevista pel 26 de març de 2020 a Prada 
i, finalment, cancel·lada. Malgrat aquesta interrupció, 
però, durant les primeres setmanes de confinament, a 
La Bressola de Sant Esteve vam voler mantenir viu el 
projecte de manera virtual. Una manera més, doncs, de 
seguir connectats a distància i fer escola.

Gràcies a la plataforma del canal de Youtube “La Bressola 
a casa”, els mainatges de Cicle 3 van continuar aquest 
aprenentatge amb un seguit de vídeos explicatius en què 
proposàvem elaborar diferents quartetes des de casa.

Es tractava, doncs, de seguir treballant temàtiques de 
preparació de la Mostra de Glosa però de manera virtual, 
començant per crear una quarteta de presentació perquè 
ens expliquessin com vivien el confinament.

Glosant virtualment, els mainatges han generat les seves 
pròpies creacions audiovisuals. I, precisament, aquest 
ha esdevingut un vehicle per a motivar-los a expressar 
les seves inquietuds, emocions, i deixar anar la seva 
creativitat des de casa, compartint-ho amb l’escola.

Segurament, si no fos pel confinament, aqueixa possibilitat 
no s’hauria explotat i, certament, ha estat una eina per 
a incentivar els mainatges a seguir treballant des de 
casa i, així, seguir connectant diferents aprenentatges 
implícits en la glosa: reflexió, síntesi, mètrica, rima, 
creativitat literària, cant, comunicació i expressió verbal 
i, evidentment, la llengua.

Més activitats musicals confinades

El confinament també nos ha fet despertar l’enginy 
per tal de continuar amb més activitats musicals. Per 
exemple, amb Cicle 2 havíem començat a tocar cançons 
en grup utilitzant els tubs musicals “boomwhackers”, on 
cada tub és un color i una nota. Aleshores, vam idear 
la manera de poder seguir interpretant peces musicals 
des de casa amb l’ajut de la tecnologia. És així que vam 
substituir els tubs musicals reals per uns tubs musicals 
de colors que vam trobar en una web i que es podien 
tocar amb l’ordinador. A la vegada, una altra opció que 
vam traslladar als mainatges és una aplicació de xilòfon 
virtual a través dels telèfons mòbils.

El canal de Youtube també ens ha permès crear i compartir 
vídeos d’aprenentatge de cançons amb mim (Maternal), 
activitats d’audició (Maternal i Cicle 2) o activitats de 
treball rítmic amb les mans o amb estris casolans, com 
gots o bolígrafs (Cicle 2 i 3).

Sant Galdric
I al final, hem pogut conèixer l'escola!
Doncs sí, ha calgut temps, i aqueix maleït confinament, 
per poder conèixer de veritat l'Escola. Què volem dir amb 
això? Una de les qüestions que més se nos posa a l'equip 
de La Bressola de Sant Galdric té a veure amb el fet de 
treballar per projectes i pas seguint una metodologia més 
clàssica/sistèmica tradicional. Expliquem mantes vegades 
què suposa treballar en el marc d'un centre d'interès del 
qual se'n despleguen un seguit de projectes, a part dels 
molts altres que treballem al llarg del curs. Enguany, a La 
Bressola de Sant Galdric, el nostre univers girava al voltant 
de la música. S'havien escollit 35 peces de la història de la 
música universal i a partir d'elles organitzàvem bona part 
dels continguts de cada setmana, adaptats a cada nivell.

Gràcies al confinament, aqueixa manera de fer, que costa 
de fer entendre a persones que han après i estudiat amb 
un sistema radicalment oposat a aqueix, s'ha fet visible. 
Les famílies han vist com a partir de Rapshody in blue 
de Geshwin se descobrien els Estats Units, Nova York, 
els jueus o la història de l'esclavitud. Que a partir de la 
Cavalgata de les walquíries de Wagner treballàvem el 
mite, la narració, els temps verbals o l'anglès. Que el jazz 
nos ha servit per aprendre síl·labes i accents o fraccions. 
O gràcies a El llac dels cignes de Txaikovsky hem après 
a dansar el vals, gràcies a la Santa Espina la sardana o 
gràcies a Ravel hem après a dansar el bolero. Gràcies al 
confinament hem entès que els infants necessiten uns 
continguts adaptats a cada edat precisa, però que a tots 
els mainatges els podem proposar les mateixes coses. 
Que aprendre és un fet col·lectiu però el seu assoliment 
és diferent a cada infant. Que els reptes estimulen. Que 
són més interessants les preguntes que les respostes, 
i que aprendre és un repte per aconseguir mainada 
curiosa, autònoma i feliç.
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