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Els nins de La Bressola van tornar a l’escola el dijous 2 de setembre després de les vacances d’estiu. El curs 

2021/2022 comença amb 1.050 alumnes per a totes les escoles, uns 30 més que l’any passat. Aquest nou curs 

escolar torna a estar marcat per la situació sanitària deguda al Covid-19 i un protocol que garanteix l’acollida 

presencial de tots els estudiants de les vuit escoles d’immersió lingüística: La Bressola de Sant Galdric i La 

Bressola del Vernet a Perpinyà, La Bressola de Nyils, La Bressola de Prada, La Bressola del Soler, La Bressola 

de Sant Esteve, La Bressola de Pesillà i el Col·legi Pompeu Fabra. 

 

Els equips docents han posat tot al seu abast per satisfer les necessitats educatives dels estudiants i per 

recuperar gradualment la normalitat acadèmica i social, a mesura que evoluciona la situació de pandèmia. La 

Bressola, enguany celebra el seu 45è aniversari, tindrà com a tema i projecte de treball comú a totes les escoles 

el món del joc i el seu entorn. El joc com a eina didàctica promourà l’ús del català entre els nens i desenvoluparà 

el seu sentit crític a través dels rols obtinguts en el joc. 

 

Un any més, La Bressola només pot posar de manifest la creixent demanda d’una escola immersiva en català a 

la Catalunya Nord. Cada vegada hi ha més famílies interessades en el sistema d’immersió lingüística i el treball 

cooperatiu. 

 

 

 

La Bressola fa el primer pas per obrir el seu primer institut a Perpinyà 

En aquest sentit, La Bressola està ultimant les negociacions per a l’adquisició d’un edifici al barri de Vernet, a 

Perpinyà. L’edifici permetrà l’obertura del segon col·legi (el primer a Soler) i el primer institut català i hauria de 

poder acollir uns 300 estudiants. 

 

L’associació La Bressola espera obtenir les autoritzacions administratives necessàries el més aviat possible. 

Actualment, ja es beneficia del suport del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, la Regió Occitània i la 

Generalitat de Catalunya. 

https://catalunyanord.blogspot.com/2021/09/la-bresssola-comenca-el-curs-amb-un-nou.html


 

Per tant, aquest nou establiment hauria de satisfer les necessitats actuals d’educació secundària i, per primera 

vegada, oferirà una immersió en català des del parvulari fins al batxillerat. Per a La Bressola, l’educació 

secundària és una etapa clau en la construcció de la identitat individual i és essencial oferir un projecte educatiu 

en què cada jove pugui ser un actor en la construcció social i cultural de la seva personalitat. Tot i això, per donar 

la benvinguda a tots els estudiants inscrits a sisè, i mentre espera poder instal·lar-los al seu nou col·legi, La 

Bressola obre una classe de sisè a La Bressola de Sant Galdric, formada per estudiants de les dues escoles de 

Perpinyà. D’altra banda, La Bressola també està en converses amb diversos pobles del departament per obrir 

noves escoles catalanes en els propers anys. 

 
 
 


