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La Bressola us desitja un molt bon any 2015 



Editorial
Benvolguts amics,
molt sovint us hem parlat de les incerteses econòmiques, aquestes ja comencen a ser una de les 
invariables en el camí de La Bressola. Del que no us hem parlat gaire és de les incerteses 
legislatives i són també molt importants. 

Si bé és cert que l'Estat Francès assumeix el cost salarial d'una part important dels mestres de La 
Bressola, també ho és el fet que, malgrat les promeses electorals fetes pel president Hollande, 
encara no s'ha arribat a ratificar la carta europea de les llengües. Tampoc no es disposa d'una llei 
per a garantir l'ensenyament en immersió, el dret a un ensenyament en llengües territorials ha 
estat regulat molt recentment i és clarament insuficient, fins i tot en la ratificació de la Convenció 
Internacional dels Drets de l'Infant (del qual s'ha celebrat recentment el 25è aniversari) l'Estat 
Francès va refusar acceptar el compromís d'aplicació de l'article 30, on se reconeixen els drets 
dels infants pertanyents a una minoria lingüística, tot argumentant que a França no hi ha 
minories. Tan sorprenent com verídic.

Malgrat la constant de totes aquestes dificultats, La Bressola creix. Enguany el curs ha engegat 
amb tres noves classes a Prada, El Soler i El Vernet (Perpinyà) i, tornant de les vacances de Nadal, 
obrirà les portes la tercera classe de maternal a Sant Esteve del Monestir. Les famílies ens ho 
demanen, a nosaltres nos pertoca respondre.

Així doncs, quatre classes noves que permeten un creixement d'efectius que ens convida a albirar 
la màgica xifra del miler d'alumnes en poc temps.

Aquest creixement i la demanda constant de noves inscripcions ens empeny a treballar per a 
aconseguir crear noves escoles, a Perpinyà mateix o en d'altres municipis. El col·legi també arriba 
als seus màxims de capacitat i ja treballem per a poder obrir un segon establiment de secundària.

En aquesta tasca hem de ser capaços d'implicar totes les institucions, tant al Nord (municipis, 
Consell General, Consell Regional, Ministeri, ...) com al Sud. Aquest és un moment excepcional per 
als nostres germans del Sud, llur combat per poder exercir el dret a decidir llur futur és ben 
embrollat, per això, i més que mai, nos cal insistir en la necessitat del suport al desenvolupament 
del català arreu del territori.

Carregats d'il·lusions, decidits a superar totes les dificultats i amb el suport de tots: equips, 
famílies, socis i tots els Amics de La Bressola, continuarem avançant i fent créixer les nostres 
escoles i a obrir-ne de noves a cada oportunitat. 

Poc a poc i amb bona lletra, per a continuar construint l'escola que volem.

Molt bon any 2015!

Gerard Thorent
President de la Bressola



Amics de la Bressola

Vivim en un món molt tecnificat. I des que jo recordo, la història era aquell coneixement resclosit de quatre 
erudits que costava de dir als pares que volies estudiar. Un bon fill, un bon estudiant era aquell que estudiava 
matèries tècniques. Segur que es guanyaria millor la vida, segur que faria coses més importants, més necessàries, 
més útils.  Ara bé, aquests darrers anys sembla ser que la història s’ha fet present en moltes converses, s’han 
multiplicat els cursos i les publicacions d’història. Fins i tot a la televisió hi ha un canal dedicat exclusivament a 
la història. No sé si recordeu les parades de llibres de Sant Jordi d’enguany, la novel·la històrica semblava ben bé 
un gènere nou. Si aneu a qualsevol llibreria trobareu una secció sencera dedicada a la novel·la històrica. 
Els que ens hem mogut per aquest món els darrers anys, estem que ballem per un peu. El senyor que presenta el 
trànsit a TV3 és un dels autors més reconeguts i venuts de novel·la històrica de casa nostra, i no cal parlar dels 
conflictes que ha generat la presentació de Victus pel món. El propi ministre d’educació espanyol està enfurismat 
amb els mestres d’història i amb els currículums i és l’única assignatura que proposa redactar conjuntament igual 
per a tots els estudiants espanyols.  
No cal oblidar que aquest any que ara s’acaba és un any efemèride per si sol. El tricentenari de l’11 de setembre, 
el centenari de la Gran Guerra, el centenari de la Mancomunitat. I en tots ells els catalans hi tenim una presència 
de primer ordre. Malauradament però, hi ha una inèrcia, a banda i banda de les Alberes, de considerar la nostra 
història com aquella que arriba fins a l’espai geogràfic de la frontera. La Mancomunitat al sud, la primera guerra 
mundial al nord, el tricentenari al sud, i semblem una colla de nens en un pati d’escola que s’intercanvien els 
cromos de dues col·leccions diferents. 
La setmana passada estàvem comentant amb molta il·lusió la troballa d’uns alumnes de la Bressola de Nyils 
d’una carta d’un “pelut” de la primera guerra mundial escrita en llengua catalana i ortografia francesa. Com és 
possible? Aquest fet que apareix en la recerca d’uns nins de primària en quina col·lecció de cromos s’ha de 
posar? Encara algú pot posar en causa que es tracta d’història de Catalunya en majúscules i que és patrimoni del 
record d’un poble sencer? 
És per aquest motiu, que des de l’Associació dels Amics de la Bressola estem provant de tirar endavant un 
projecte conjuntament amb el Museu d’Història de Catalunya que intenti recollir aquells moments de la història 
de Catalunya en majúscules. Aquells moments comuns, que han configurat la identitat i el record de tot un poble 
sencer. Parlarem de Catalunya, i no sempre de Nord i Sud, parlarem de frontera, però quan calgui, donarem a 
conèixer moments de la història perquè els ciutadans puguin enganxar el seu present amb les arrels d’un passat 
comú. A veure si d’una vegada per totes aconseguim que tots els cromos siguin de la mateixa col·lecció. 

Ramon Pifarré 
Vicepresident Associació d'Amics de la Bressola
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De portes endins

Cenyir, estrènyer, collar, serrar, forçar, escanyar, 
estretir, comprimir, prémer, pitjar, ajustar... tota 
aquesta riquesa de vocabulari se sol aixafar amb un 
sol mot, apretar, benvingut castellanisme, que ja 
s'està escampant fins i tot a Catalunya Nord.

El català, amb les seves variants dialectals, disposa 
d'una gran riquesa de vocabulari, de matisos. Més que 
una altra llengua? Fa de mal dir, segurament per a 
algunes coses sí, per a d'altres no. Però aquí no es 
tracta de comparar o competir. Del que es tracta és de 
valorar, estimar i tenir cura d'allò que és nostre, fins i 
tot, d'allò que ens identifica.

Fa més de deu anys que es parla, es debat i s'escriu 
sobre la qualitat de la llengua a l'escola. Siguem clars, 
tot plegat hauria de començar per la qualitat 
lingüística de tots aquells que esdevenen o poden 

esdevenir uns referents clars: mestres, professors, 
periodistes, comunicadors, representants polítics...  
Tenir cura de la qualitat de la nostra llengua és una 
responsabilitat que tenim tots els docents, sobretot 
els docents. Però us en diré una altra, tenir cura de la 
qualitat de la nostra llengua pot ser un plaer.

Un exercici força simple i alhora molt constructiu és 
el d’arribar a bastir un pacte d’ajuda mútua entre els 
companys de l’equip docent. És important que tothom 
hi sigui d’acord i jugui el joc. El simple compromís de 
corregir-nos els uns als altres -amb bones formes, 
amb la capacitat de qüestionar-s'ho tot i diversos 
diccionaris a l’abast per tal de resoldre dubtes i 
debats (que si es fa bé, n’hi haurà!)- és un hàbit de 
gran potencial i que genera diversos efectes positius:

Bon ambient entre l’equip. Finalment no és altra cosa 
que un joc, amb els companys de feina, que es pot 
jugar al mateix temps que es treballa, durant tot el 
dia.

Consciència col·lectiva sobre la qualitat de la llengua 
que es tradueix en un estat de vetlla en totes les 
àrees d’aprenentatge. Fa uns anys, entre els col·lectius 
docents de Catalunya Sud es va popularitzar la frase 
“tots som mestres de llengua”, entenent que encara 
que es tractés d’un especialista de música, d'educació 
física o de la matèria que fos, el tractament de la 
llengua era de vital importància. Aquesta consciència 
col·lectiva es transmet, de retruc i inevitablement, al 
conjunt de la comunitat educativa: equip, infants, 
famílies i entorn.

Millora de la competència lingüística personal. En poc 
temps, tots i cadascun dels membres de l’equip faran 
descobertes que els sorprendran, trobaran mots que 
tenien per correctes i que no ho són i a l'inrevés, 
establiran lligams entre famílies de mots, trobaran 
plaer a jugar amb les paraules. També generarà una 
major consciència, més capacitat per a ser atent als 
engranatges de la llengua, als usos, a la influència 
d’altres llengües...

A partir d'ara, a part de la secció DE PORTES ENDINS, 
que sol tractar qüestions de pedagogia, encetarem 
una nova secció sobre LLENGUA, amb reflexions, 
estudis i opinions de membres de La Bressola o de 
col·laboradors externs.

Perquè cal tenir clar que tot comença per nosaltres 
mateixos. Què dieu, mestres, us hi engresqueu?

Cesc Franquesa
Director Pedagògic de La Bressola

La qualitat de la llengua
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Notícies

Com cada any, el tret de sortida 
del curs ha estat donat per la 
Jornada de Formació de La 
Bressola que enguany arribava a 
la seva vuitena edició. Tota una 
tradició en el calendari de La 
B r e s s o l a q u e s e r v e i x a 
desenvolupar un tema específic 
dedicat al conjunt del personal. 
Enguany era el torn de la qualitat 
de la llengua.

L a p r i m e r a c o n f e r è n c i a 
anomenada “Quin català a 
l'escola a Catalunya Nord?” anava 
a càrrec de Joan Peytaví i 
D e i x o n a , p r o f e s s o r a l a 
Universitat de Perpinyà i membre 
de l'Institut d'Estudis Catalans. El 
conferenciant va aportar una 

reflexió singular sobre l'estat 
actual de la variant del català 
rossellonès i de la seua evolució 
en el marc de les llengües vives. 
A finals de matinada, Màrius 
Serra, escriptor i filòleg i també 
membre de l'Institut d'Estudis 
Catalans, va revelar “Els tresors 
ocults de la llengua”, gairebé 
dues hores d'explicació i de jocs 
per divulgar la bellesa amagada 
de la nostra llengua. 

A la tarda, cada participant podia 
llestar un dels tres tallers 
simultanis, de caràcter més tècnic 
i pràctic: Jordi Cicres, professor de 
la Universitat de Girona, va 
animar un taller sobre “Llengua i  
TIC. Què hi guanyem i què hi 

perdem?”, un taller orientat a 
reflexionar sobre el paper de les 
noves tecnologies a les classes.  
David Altimir, antic mestre de La 
Bressola, va dialogar sobre 
“ P e n s a m e n t i l l e n g u a t g e . 
Conversant amb la mainada”, una 
xer rada que va t rac ta r l a 
importància del diàleg amb els 
infants. Al tercer taller, Teresa 
Creus va ensenyar les diverses 
maneres de llegir un conte 
adreçat a la mainada amb el seu 
taller “Lectura Compartida”.

Un any més, una jornada de 
formació plena de cohesió que 
permet enceta r l ' any amb 
energies renovades.

8a Jornada de Formació 

Enguany, amb motiu de la festa 
de la ciència de El Soler, l'escola 
primària i el col·legi Pompeu 
Fabra de La Bressola han tingut 
l 'honor de rebre el senyor 
Joandomènec Ros i Aragonès, 
professor de biologia de la 
univers i tat de Barcelona i 
President de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC).

Els nins i nines de l'escola 
primària han gaudit d'una xerrada 
sobre la utilitat de les reserves 
mar ines en e l marc de la 

preservació de la fauna i la flora 
del Mediterrani. Un intercanvi 
entre el científic i els alumnes 
i l · l u s iona t s s ' ha ins ta l · l a t 
ràpidament.

A la tarda, el president de l'IEC, 
Joandomènec Ros, s'ha desplaçat 
al col·legi Pompeu Fabra de La 
Bressola, on ha impartit dues 
conferències sobre els resultats 
de les seues darreres recerques 
sobre els mol·luscs extraordinaris. 

Des d 'aquí volem agrair a 
l ' a j u n t a m e n t d e E l S o l e r 
l'organització d'aquesta jornada, 
molt enriquidora i de gran 
qualitat. 

Festa de la Ciència
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El vaig i vinc

El dia 20 de novembre s'ha 
celebrat el 25è aniversari de la 
Convenció Internacional dels 
drets dels infants. 

Aquest text internacional ha 
millorat la protecció dels infants 
en temes d'adopció, de justícia 
penal, d'educació i també en 
s i t u a c i o n s d e h a n d i c a p o 
d'immigració.

Els drets dels infants han millorat, 
però a França, la Convenció 
coneix un límit:  Article 30 - Dans les 
Etats où  il existe des minorités 
ethniques, religieuses ou linguistiques 
ou des personnes d’origine autochtone, 
un enfant autochtone ou appartenant à 
une de ces minorités ne peut être privé 
du droit d’avoir sa propre vie culturelle, 
de professer et de pratiquer sa propre 
religion ou d’employer  sa propre langue 
en  commun avec les autres membres de 
son groupe.

Aquest límit és lingüístic perquè 
l'Estat Francès es nega a aplicar 
als infants locutors de llengües 
regionals els principis de la 
Convenció. 

Cada any, els infants de França 
p a t e i x e n c o n d i c i o n s 
d'ensenyament difícils, d'altres no 
poden ni seguir una escolaritat 
respectuosa de llur llengua 
territorial

Així mateix, una delegació de La 
Bressola s'ha desplaçat a París, el 
dia 19 de novembre, per participar 
a la conferència de premsa 
organitzada per la plataforma 
ELEN/EBLUL de la qual La 
Bressola n'és membre i s'hi han 
exposat les situacions concretes i 
actuals en les quals els drets dels 
infants són vulnerats a França

 

A París

A la Catalunya Nord

“Per aquest motiu, es demana que França 
ratifiqui l'article 30 de la Convenció 
Internacional dels drets de l'infant i que el 
govern posi els mitjans jurídics i financers 
per tal d'assegurar un ensenyament en 
llengua territorial i/o minoritària.

El director general de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya, 
Antoni Reig, acompanyat per la 
coordinadora territorial de Girona 
Anna Prior i Tió, van visitar el 
col·legi Pompeu Fabra de La 
Bressola. Una visita inscrita en el 
marc del conveni de col·laboració 
entre l'agència catalana de la 
Joventut i La Bressola per a la 
promoció de la mobilitat entre els 
i les joves catalans. 

E l sec re ta r i de Po l í t i ques 
Educatives del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, Joan Mateo,  va 
visitar La Bressola de Prada de 
Conflent. Durant la visita va poder 
observar el funcionament de 
l'escola i els mètodes del  sistema 
d'immersió lingüística tant a 
l'aula com al pati.

L'acompanyava l 'ex-director 
general de La Bressola Joan-Pere 
Le Bihan, que acaba de publicar el 
llibre : «ESTAT NO? ESCOLA 

NOVA! Propostes per salvar i 
estendre l’ús del català».

Arran d'aquesta visita, la direcció 
de La Bressola i Els Amics de La 
Bressola han estat convidats per 
la Consellera d'Ensenyament 
Irene Rigau i Oliver a dinar al 
P a r l a m e n t i e s v a p o d e r 
intercanviar sobre l'ESCOLA QUE 
VOLEM.

03/9/14
03/10/14
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El vaig i vinc

A Taradell, el 27 de novembre, es va fer la primera 
presentació del conte La carta. Fermí i Valentina a 
Catalunya Nord que des dels Amics de la Bressola 
hem impulsat juntament amb Edicions Mas 
Casablanca. La biblioteca del Parvulari de l’escola 
les Pinediques de Taradell es va omplir d’infants 
amb les seves famílies per conèixer aquesta nova 
aventura.
Després de la benvinguda de la Marta Ramírez, 
Directora de l’escola, va obrir l’acte el President dels 
Amics de la Bressola, l’Aleix Andreu, que va explicar 
el sentit i el valor d’ajudar des del sud a mantenir 
viva la identitat complerta del nostre país, a través 
de la tasca que s’està fent des de les escoles de la 
Bressola. La Roser Romaní, editora, va situar aquest 
projecte a l’interior de la col·lecció de contes de les 
aventures de dos ratolins, en Fermí i la Valentina. 
L’Eva Bertrana i en Cesc Franquesa, que varen 
assistir a l’acte acompanyats per l’Olatz, van fer 
sengles intervencions per parlar de la tasca 
educativa que s’està fent des de les escoles de la 
Bressola. A més van baixar unes ampolles de vi de 
Banyuls, de xuc de poma i uns dolços del Nord que 
van oferir a tots els assistents al final de l’acte.

Va ser un acte entranyable, màgic, sobretot gràcies a 
la presència de dues persones d’excepció convidades 
a l’acte. La Mercè Escardó, bibliotecària, ens va 
explicar el valor de la lectura per la mainada des de 
l’edat més tendra, i del seu projecte de Cal llibre 
(www.calllibre.cat)que s’està impulsant des de la 
comarca d’Osona. La Mercè no es va poder estar 
d’explicar-nos un conte i mostrar-nos com n’és 
d’important de saber comunicar a través de la 
oralitat de les històries escrites. Va ser molt bonic.
L’acte es va acabar amb la intervenció del segon 
convidat, el músic Guillem Roma, que va començar 
per cantar en Marrameu que ja coneixíem del CD 
1,2,3...picaBressola, i va acabar per dos dels seus 
temes més coneguts i populars. 
Mentre s’anaven fent les diferents intervencions, 
l’Scaramuix, autor del conte, va fer una il·lustració en 
directe que es va sortejar entre els assistents. Se’l va 
acabar emportant la Júlia Vila i en Jan, el seu germà. 
Aquest viatge promet!!

David Altimir

‘La carta’ d’en Fermí i la Valentina. Un viatge a la Catalunya Nord
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Enguany, pel centenari de la Primera Guerra 
mundial, els alumnes de primària de la Bressola de 
Nyils han treballat conjuntament amb l’escola de 
Pontellà sobre la vida dels pobles de Pontellà-Nyils 
durant aquest conflicte.
Aquest projecte ha estat molt enriquidor per la 
mainada, perquè ha estat l’ocasió de fer recerques 
a partir de testimoniatges i de documents 
autèntics.

En Lluís Batlle, nét d’un soldat de Nyils, va venir a 
contar als alumnes el que sabia sobre el seu avi i 
com vivia la gent de Nyils d'aquell temps. Va ser un 
moment molt emocionant per als mainatges i per a 
en Lluís Batlle, perquè tots van poder expressar 
llurs sentiments. Els nins van aprendre que llur 
escola ja feia quatre anys que era construïda, però 
que en aquell moment, encara que tothom parlés 
català al carrer, s'hi ensenyava en francès. Com ara, 
a la classe, hi havia barrejats nins i nines de 
diferents edats perquè l’escola era més petitona. 
Només hi venien els infants de Nyils.  

També els més grans van treballar la carta que un 
soldat de Nyils va enviar al seu girmà. Aquest 
document va ser una font d’informació per als 
infants tant a nivell històric com lingüístic. En 

efecte, aquest soldat va escriure la carta en un 
català rossellonès que va suscitar l'interès dels 
alumnes. A més, l'home hi relatava la importància 
d’escriure en català. Per això, malgrat ser tan lluny 
del seu poble de Pontellà i de no dominar gens ni 
mica l'ortografia, ho feia en la seva llengua.

Les recerques dels mainatges també s'han fet per 
internet. Volien saber quina era la situació a tota 
Catalunya. Ja sabien que de Catalunya Nord van 
participar molts catalans, però van descobrir que 
de Catalunya Sud varen venir uns 10.000 voluntaris 
per incorporar-se al Regiment de Marxa de la legió 
Estrangera per tal de donar suport als aliats de la 
Primera Guerra Mundial.
Ha estat un projecte molt bonic que es va acabar 
amb una visita a l’exposició “els soldats de 
Pontellà-Nyils” amb la presència dels testimonis, 
dels alumnes de l’escola de Pontellà, dels membres 
del col·lectiu 14-18, del batlle de Pontellà-Nyils i 
dels seus consellers.

Aquesta exposició va encantar la mainada, perquè 
a més a més de tornar a trobar els testimonis van 
poder veure les monedes, els segells, les armes i 
tots els documents en els quals havien treballat.

Anem a l’escola

NYILS

Projecte històric, lingüístic i humà sobre la Primera Guerra Mundial
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Lletra des del front

Lletra trobada del soldat Charles Gazel, fill de Pontellà-Nyils, al seu germà, durant la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918)
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En aquest enllaç http://youtu.be/JEo51sBwSKA 
podeu accedir al document sonor enregistrat per en Joel Manzanares

Lletra des del front

Lletra trobada del soldat Charles Gazel, fill de Pontellà-Nyils, al seu germà, durant la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918)
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Anem a l’escola

SANT GALDRIC

«Però quines són les idees dels infants, on es troben i 
com es poden recollir?»

         (Francesco TONUCCI)

Els infants són la base de l’escola i per tant les seves 
idees també en són part important. Cap mestre pot 
obviar les idees dels seus infants i, encara menys, quan 
aquestes tenen a veure amb el dia a dia de l’escola. 
Partint de la concepció, doncs, que situa els infants com 
a protagonistes del procés educatiu, ens va semblar 
imprescindible la participació d’aquests en el Consell 
d’Escola. Per primera vegada a l’escola, els alumnes de 
CM2 que ho van voler van presentar una candidatura per 
tal de ser escollits delegats. Després d’una setmana de 
reflexió, tots els infants de cicle 3 van tenir l’oportunitat 
de votar per tal d’escollir dos representants. D’aquesta 

manera, la veu de les nines i els nins de l’escola va ser 
present al primer Consell d’aquest curs, que va tenir lloc 
el dijous dia 20 de novembre.
Inicialment, es va proposar que els delegats assistissin 
només al punt referent a la valoració de la reentrada, 
però a petició dels mateixos infants, després d’haver-se 
llegit l’ordre del dia, aquest va ser modificat per tal que 
poguessin participar també d’altres temes que eren del 
seu interès.
Després d’aquesta primera experiència, l’equip pedagògic 
ha fet una valoració molt positiva  de la iniciativa. Tenim 
sobre la taula propostes molt interessants provinents del 
infants i desitgem rebre’n moltes més.

“Els infants tenen dret a expressar la seva opinió sempre 
que es prenguin decisions que els afectin i la seva opinió ha 
de ser tinguda en compte en la mesura justa”. 
(Convenció sobre els Drets dels Infants).

EL SOLER

La cultura nipona a Catalunya Nord

A cicle 2, al Soler, hem escoltat un Kamishibai ('obra de 
teatre de paper' en japonès) a classe. Hem escoltat un 
conte i també hem descobert d'on venia aquesta tradició 
itinerant d'explicar contes al Japó.
L'artista es passejava pels pobles, com els joglars 
europeus, amb un butai a la mà: un petit teatre plegable 
de fusta, on s'hi insereixen unes planxes dibuixades que 
il·lustren el Kamishibai (el conte) que explicarà l'artista 
el vespre al voltant del foc.
Hem aprofitat la diada nacional de Catalunya per tornar a 
escoltar la llegenda de Guifré el Pilós a classe i, en una 
fusió cultural i literària “nipocatalana”, ens hem atrevit a 
representar la llegenda de les quatre barres en forma de 
Kamishibai. Hem dividit a la llegenda en dotze parts, i 
per parelles (CP-CE1) hem imaginat, dibuixat i escrit una 
de les dotze planxes. Després les hem posat en comú i 
ens hem entrenat amb el butai de la classe explicant el 

Kamishibai de manera teatral entre nosaltres. Quan la 
nostra representació ha estat digne del TNC (Teatre 
Nacional de Catalunya) o del TAP (Teatre de l'Arxipèlag 
de Perpinyà) hem anat a visitar les altres classes de cicle 
1 i cicle 3 per a representar-hi en Guifré i les seves 
aventures a la manera tradicional japonesa. Ja estem 
preparant l'adaptació d'altres contes i llegendes per 
organitzar moltes altres gires internacionals! (bé, siguem 
modestos, només “gires interciclals”)

És una manera molt interessant i activa de treballar la 
comprensió global d'un conte, d'arribar a percebre les 
diferents parts existents, de resumir a través dels 
dibuixos, de treballar l'entonació i la teatralització durant 
la lectura i d'atraure l'atenció del públic que ens escolta i 
ens mira.
Fins ben aviat a la Bressola del Soler! 
Sayonara!

Aquí teniu una petita mostra 
del nostre Kamishibai:

EL VERNET

Hi havia una vegada... temps era temps, vet aquí que 
un dia qualsevol a la Bressola del Vernet començaren a 
aparèixer personatges vestits de manera estranya.

Els infants no es varen espantar, ans al contrari! Obriren 
els ulls i aixecaren les celles. Obriren la boca, escoltaren i 
somniaren. Visqueren altres vides i sentiren noves 
emocions.

Hi havia animals: dos petits ratolins de bosc, un ase, un 
gall, un gos i un gat, una granota petonejada. Hi havia un 
nen de cabells rossos despentinats vestit amb una llarga 
casaca blava que, xxssssstttttt, parlava amb una rosa i 

una guineu! Hi havia un gegant de riure estrepitós que es 
barallava amb un altre que tenia una daga en forma de 
mitja lluna. 

Els infants buscaren un follet entre les verdures d’un 
hortolà; ompliren de pedres la panxa d’un llop afamat; 
ajudaren una criatura primeta i escanyolida, que volava 
amb l’ajuda d’una fada, a trobar la seva ombra.  Això sí 
que està sent una aventura! Un centenar d’infants 
representant un món canviant  ple de menjars, olors, 
animals, cultures i robes diferents. Cinc Continents!

Amb totes i cadascuna d’aquestes noves coneixences, els 
infants crearen, construïren, un viatge a través de 
l’univers dels contes. I conte contat, projecte explicat.
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Anem a l’escola

Per a les Jornades del Patrimoni (setembre 2014), la 
mainada de la Bressola de Prada va rebre l’encàrrec de 
pintar retrats i dissenyar mobles a partir dels pintors 
Arcimboldo i Herbin, respectivament. Aquest projecte va 
començar el gener de 2014 per acabar amb aquestes 
jornades. Inicialment, la Joana Camps va venir a l'escola 
a presentar el projecte i en diverses i riques sessions ens 
va introduir en els diferents mons d'Auguste Herbin i 
Giuseppe Arcimboldo. També ens va parlar d'en Martí 
Vivès.
A la maternal, vam realitzar un projecte amb el grup 
classe. A partir de quadres d'Herbin vam aprofundir en la 
geometria i la relació entre objectes reals (material de 
recuperació portat pels infants) i les formes plasmades 
en el quadre per arribar a fer un gran mural col·lectiu 
que se va exposar al passadís de la Maternal. També, a 
partir dels quadres, la Mitjana Secció i la Gran Secció 
vam fer uns punts de llibre com a premi per als 
guanyadors dels Jocs Florals de Sant Jordi celebrats a 
l’escola. Finalment, les tapes per al nostre àlbum de final 
de curs se van inspirar en aquest artista fent una 
composició geomètrica utilitzant diferents tècniques.
Al cicle 2, vam treballar al voltant del Giuseppe  
Arcimboldo. En un primer moment vam estudiar la seva 
obra i ens vam fixar en la seva tècnica. A partir d’aquí 
vam fer dos retrats a l’estil de l’Arcimboldo. Per al 

primer, vam mirar de plasmar el caràcter de la persona, 
dibuixant-la. Per al segon intent, vam utilitzar la tècnica 
del collage i vam inventar un retrat a base de fruites i 
verdures. També vam aprofitar Herbin per dibuixar els 
pobles del Conflent seguint la seva tècnica com en les 
obres de Ceret. Vam fer servir aquestes obres per a la 
tapa de l’àlbum.
Al cicle 3, ens vam centrar en l'alfabet plàstic d'Herbin 
per crear diferents mobles. Les primeres sessions van 
servir per conèixer el funcionament d'aquest alfabet i, a 
partir d'aquí, en grups verticals, es va demanar a la 
mainada de dissenyar un moble i presentar-ne una 
maqueta. Decidir el moble, posar-li nom, justificar el 
perquè de la tria, associar-hi les figures geomètriques 
adients, elaborar diferents esbossos, pensar el disseny 
final, dibuixar amb els instruments de mesura les 
diferents figures i construir la maqueta de cartró fins 
arribar al resultat final són algunes de les activitats que 
vam realitzar. També es va aprofitar l’estil d’Herbin per 
dissenyar la tapa de l’àlbum.
El projecte va ser molt interessant perquè a partir 
d'aquests pintors vam poder aprofundir el nostre 
coneixement sobre llurs vides, llurs obres, els diferents 
estils i sobre llur relació amb Catalunya Nord. Posant-
nos en llur pell, vam crear les nostres obres d'art. Una 
experiència molt enriquidora.
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El 7 de novembre, a l'Establiment Secundari Pompeu 
Fabra del Soler, van tenir lloc un conjunt d'activitats 
lúdico-pedagògiques per commemorar el Tractat dels 
Pirineus, Diada de Catalunya Nord. Una comissió 
formada per l'alumnat de tots els cursos i un grup del 
professoratva preparar una gimcana a tots els espais del 
centre, així com una auca «viva» al pati.
Dividits en grups verticals d'11 a 15 anys, els nois i noies 
van haver de superar amb enginy i habilitat una desena 
de proves: gran dictat de vocabulari rossellonès, 
pintamots de frases fetes i dites populars, geògrafs 
experts, qui canta els seus mals espanta!, revolta de la 
sal, historiagem, joc de bitlles Lluís XIV... Així, al llarg del 
recorregut pels diferents espais del centre, els alumnes 
van viure un moment clau de la nostra.
Una de les activitats més rellevants d'aquesta jornada va 
ser la creació d'una auca «en directe» al pati de l'escola. 
Els grups van representar 12 vinyetes animades d'una 
auca original i divertida, de la qual cada portaveu llegia 
el rodolí creat. Amb el decorat del Canigó com a fons i 
els vestits i accessoris que els alumnes mateixos van 
portar i compartir, 12 instantànies van néixer des de la 
Guerra dels Segadors, passant per la implantació de la 
gabella de la sal, l'edicte de 1700 de Lluís XIV prohibint 
l'ús del català, fins al present amb la tasca de La 
Bressola per recuperar la llengua, la cultura i la història 
catalanes. De cada escena se'n van fer 12 fotografies.

A finals de tarda, tots els participants i el conjunt de 
l'equip pedagògic van reunir-se per conèixer els 
guanyadors de les proves, que van rebre un certificat 
d'Angelet de la Terra com a bons coneixedors de la 
història i de la realitat de Catalunya Nord. També van 
poder gaudir de les fotografies de l'auca amb els 
rodolins corresponents a peu d'imatge. 
La intenció de la comissió d'alumnes i professors 
encarregats de l'organització de la jornada, els quals cal 
felicitar per llur gran tasca, és que l'auca esdevingui el 
calendari 2015 del Col·legi Pompeu Fabra.

I quan surtis de l'escola no t'arronsis;  castellers, casals, 
ràdio i rugbis. Concerts i Universitat

En català, hi ha diversitat!

EL COL·LEGI

PRADA 
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Anem a lʼescola

Creixem. Ja sem més de 100

Com cap altre any abans, durant el curs 2013-2014, la 
demanda de famílies de Sant Esteve per a inscriure llurs 
mainatges a la Bressola va ser molt elevada. La suma 
d’aquesta demanda amb l’entrada dels germans de nins i 
nines que ja es troben a l’escola impossibilitava  donar 
resposta a la voluntat de totes aquestes famílies, 
generant una llista d’espera que, en un primer moment, 
era de disset mainatges.
Se’ns feia difícil refusar la inscripció de tants nins i nines 
del poble, molt interessats a entrar a formar part de la 
nostra escola. Per això, juntament amb el Consell 
d’Administració de la Bressola, vam començar a cercar 
possibles solucions.
Es va plantejar la problemàtica al batlle de Sant Esteve, 
el Sr Vila, i a la delegada dels afers escolars, Mme Favié. 
Malauradament, en aquests moments i per l’aplicació de 
la reforma de ritmes escolars, el municipi necessita tots 
els locals disponibles i la nostra primera petició de 
poder recuperar l’espai contigu que, actualment ocupa la 
guarderia municipal, no va ser possible. Tanmateix, ens 

continuen cedint l’espai dels lavabos i una sala lateral 
quan es troben lliures.
La nostra segona opció va ser la instal·lació provisional, 
per part de la Bressola, d’un mòdul prefabricat al pati 
fins a poder trobar una solució definitiva per situar 
l’escola en algun altre punt del municipi.
És en aquest punt on ens trobem ara. L’ajuntament va 
fer les obres corresponents per preparar el terreny al 
pati i la Bressola va llogar el prefabricat que ha arribat 
recentment.
El mes de gener, un cop tot estigui a punt, obrirem una 
nova classe que, seguint la tradició de posar el nom de 
les comarques nord-catalanes, s’anomenarà Capcir i 
s’afegirà a les dues classes de maternal existents 
(Conflent i Rosselló) i a les de primària (Vallespir i 
Cerdanya). En aquest moment superarem els 100 
alumnes a la Bressola de Sant Esteve. 
La confiança que tantes famílies dipositen en nosaltres i 
les ganes de recuperar l’ús i el coneixement de la 
llengua que els és pròpia, ens motiven a continuar la 
nostra feina diària. Seguirem treballant per oferir una 
educació de qualitat.

SANT ESTEVE
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“Matar de Gaulle” de Joan-Daniel Bezsonoff

PVP : 17,50 € - Editorial Columna

En aquesta última novel·la, l'escriptor de Catalunya Nord recrea el complot 
d'un grup de militars i civils francesos que, ressentits per la independència 
d'Algèria, van decidir matar el general De Gaulle. Els francesos que vivien a 
l'antiga colònia francesa, coneguts com a "pied-noirs", no van perdonar mai al 
carismàtic De Gaulle la independència algeriana, que els va deixar de sobte 
'sense pàtria', en una Algèria hostil o en una França que ja no era el seu país i 
que els mirava indiferent.

Una novel·la que com sovint fa Bezsonoff, esmenta molts referents històrics, 
musicals i lingüístics.

“Això és meu!” d'Elisenda Roca i Cristina Losantos
PVP : 6,75 € - Editorial Casals

L'Andreu sempre havia estat un nen generós: tot ho deixava sense dubtar. Per 
què s'ha tornat tan garrepa? No hi ha manera que deixi res a ningú. Ni als 
amics, ni als companys de classe, ni a en Jan, el germanet petit. Però aviat 
viurà una experiència que l'ajudarà a entendre que res no és divertit si no pot 
ser compartit. Amb aquesta història el lector aprendrà a millorar les seves 
actituds, a superar dificultats i a reforçar valors de convivència. Amb un text 
poètic i uns dibuixos molt divertits !

Lectura recomanada a partir de 7 anys.

EspaiBressolaEl gust per la lectura
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