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Associació per a l’educació i la cultura catalanes dels infants
Educació infantil, primària i secundària

40 anys fent
Escola Catalana

Editorial
40 anys carregats d'il·lusions,
40 anys treballant dia a dia,
40 anys de ferotge voluntat,
40 anys assolint reptes,
40 anys escampant llengua,
40 anys vindicant l'ús,
40 anys fent país,
40 anys de creativitat,
40 anys de perseverança,
40 anys acompanyant infants,
40 anys de verticalitat,
40 anys construint escola de qualitat,
40 anys fets d'esforç,
40 anys vencent obstacles,
40 anys plens d'esperança,
40 anys contagiant optimisme,
40 anys de projectes,
40 anys jugant plegats,
40 anys farcits d'experiències,
40 anys exercint dignitat,
40 anys transformant realitats,
40 anys d'anhel tenaç,
40 anys de miracle permanent,
40 anys amb professionals admirables,
40 anys d'amics, molts amics,
40 anys de passió per l'educació,
40 anys de tossuda alegria,
40 anys de records impagables,
40 anys aprenent,
		
40 anys mirant el futur,
			
40 anys regalant immersió,
Gràcies a totes les persones que ho heu
fet possible i PER MOLTS ANYS!!!!
Gerard Thorent
President de La Bressola
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Celebrem els 40 Anys de La Bressola!
Enguany La Bressola fa 40 anys, una efemèride molt important i que des dels Amics de la Bressola creiem
que hem d’aprofitar per celebrar-ho de forma molt especial. A tall d’humor, si féssim una comparació amb
una persona que fa 40 anys podríem dir que La Bressola és una entitat “quarantona”, i qui més qui menys en
arribar als 40 té una festa d’aniversari un xic més especial.
Aquests 40 anys no han sigut fàcils, al contrari, han estat plens d’adversitats de tot tipus (polítiques, econòmiques,
socials, etc.), però de mica en mica La Bressola s’ha anat obrint pas i ha anat creixent, i la prova és que en aquest
moment gairebé escolaritzem un miler de nens i nenes nord catalans. Però no solament això, sinó que La
Bressola representa una de les principals entitats
en defensa de la catalanitat a la Catalunya
Nord. Diguem-ho al revés, en aquest moment
algú s’imagina la Catalunya Nord sense La
Bressola? La resposta és no!
40 anys volen dir moltes coses, vol dir
un projecte molt seriós en defensa de la
identitat i de la llengua catalanes mitjançant
l’educació allà on fa més falta, però formant
part activa d’un projecte molt més gran que
abraça tots els Països Catalans. També vol dir molt i molt d’esforç per part de tots els equips que al llarg
d’aquests 40 anys han treballat dia sí dia també a totes les escoles, moltes vegades en condicions realment
difícils, i aconseguint que la immersió lingüística sigui una realitat dins d’unes escoles que són sinònim de
qualitat educativa.
Però sobretot La Bressola és un projecte de país, i així ho han entès durant aquests 40 anys milers i milers
de persones i entitats, centenars d’ajuntaments, diputacions i governs d’arreu de tots els territoris de parla
catalana, els quals han contribuït decisivament, especialment en els moments més difícils, que La Bressola
superés totes les adversitats fins avui dia.
Ara és el moment de donar les gràcies a tothom que durant aquests 40 anys ha ajudat a consolidar i fer créixer
La Bressola, us demanem que participeu i gaudiu dels actes que hem preparat per la celebració dels 40 anys
d’aniversari, i com que tenim molts reptes per endavant, i volem seguir avançant, demanar-vos que seguiu
fent-nos confiança amb el vostre suport.

Per molts anys La Bressola!
Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de La Bressola
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La Bressola estrena nova web corporativa
i nous blogs de les escoles!
Per aquesta nova web, hem apostat per un model molt visual i dinàmic, representant tota la història acumulada
en aquests 40 anys d'escola en català amb l'energia del dia a dia dels nostres nins i nines i dels equips.
Visitant la web trapareu moltes novetats, com per exemple: la possibilitat de donar-se d'alta a la newsletter de
La Bressola, continguts actualitzats i moltes més coses...
Cada escola de La Bressola posseïx també un
blog propi. Es tracta d'un espai on es pengen
les activitats fetes a classe, notícies breus,
dossier complets i també descobrireu una
secció nova amb accés restringint reservada
per a les famílies.
Des d'aquí www.bressola.cat, us convidem
a passejar-vos tranquil·lament per descobrir
totes aquestes novetats!
Un bonic regal pel 40è aniversari de La
Bressola, no trobeu?

Reentrada 2015
El dimarts 1 de setembre, els patis de les escoles de La Bressola van tornar a despertar-se al ritme dels retrobaments,
abraçades amistoses, jocs diversos i també de les llàgrimes dels més petits en acomiadar-se dels pares.
Un inici de curs normal, diríem, tot i que caracteritzat per la manca d'espai i els futurs projectes.
En efecte, les demandes d'inscripcions a La Bressola augmenten any rere any. Avui dia, a La Bressola hi ha 987
alumnes, però, malauradament, no s'ha pogut superar la barra simbòlica dels 1000 alumnes per manca d'espai
i de recursos. Efectivament, les escoles i les classes són plenes a vessar. Un any més, una cinquantena d'infants
no han pogut accedir a l'escolaritat en català a La Bressola.
És ara indispensable trobar recursos
per tal d'ampliar les escoles actuals i
obrir-ne de noves molt ràpidament per
tal de satisfer la demanda existent.
Diversos projectes d'ampliació de
les escoles estan en marxa i moltes
obres de manteniment i de renovació
han estat realitzades gràcies a la
col·laboració de les municipalitats.
Per exemple, les obres d'ampliació de
l'escola de Prada de Conflent es faran
aquest curs per tal d'obrir noves classes
a la reentrada 2016.
També, el col·legi Pompeu Fabra de
La Bressola arriba al màxim de la
seua capacitat d'acolliment. Enguany,
s'ha obert una segona classe de 3a
(3r d'ESO) tancant així la doble línia
d'ensenyament del col·legi.
La Bressola confia en el futur i
treballa per garantir unes condicions
d'acolliment i un ensenyament en
català de qualitat.

La Bressola · El Vaig i Vinc
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Plataforma per la Llengua
En el marc de la diada del 7 de novembre, La Bressola va rebre, en els seus locals, el plenari de l'executiva nacional
de Plataforma per la Llengua.
Durant la benvinguda, es va aprofitar l'avinentesa per intercanviar sobre la situació de la llengua a Catalunya
Nord, on també s'havia convidat en Miquel Arnaudiés, president de la Federació.

Anem ÒC!

Semente

El dissabte 24 d'octubre, va tenir lloc en diverses ciutats
de l'Estat francès una gran manifestació a favor de les
llengües dites regionals. Així doncs, en aquest marc, La
Bressola es va afegir a la mobilització organitzada pels
carrers de Montpeller per reclamar el reconeixement
del català i de l'occità.

El mes de novembre, vam rebre la visita de la Beatriz
Bieites, professora de llengües estrangeres i responsable
de les escoles galleges d'immersió SEMENTE. Va venir a
observar i descobrir de primera mà el funcionament de
les escoles de La Bressola. Una setmana molt enriquidora
on vam poder compartir moltes informacions,
coneixements i mètodes de treball!
Més info: http://sementecompostela.com/

La Bressola · De portes enfora
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VI Col·loqui de l'ISLRF
Els propers 18 i 19 de març, La Bressola organitza, al Palau de Congressos
de Perpinyà, el VI Col·loqui de l' ISLRF, organisme d'ensenyament superior
que comparteixen les escoles d'immersió SEASKA (Iparralde), LA BRESSOLA
(Catalunya Nord), CALANDRETA (Occitània), DIWAN (Bretanya) i ABCM
Zweisprachigkeit (Alsàcia). Aquest col·loqui, de caràcter biennal, pretén
ser un punt de trobada de tots els actors responsables de recerques sobre
l'ensenyament de llengües, i especialment, en situacions plurilingües.
Acollirà presentacions de recerques fetes tant des de l'àmbit universitari d'arreu de l'Estat Francès com dels
Països Catalans, però també vol donar veu a aquelles recerques que s'han fet des de les escoles. El màster
d'ensenyament que s'ha pogut realitzar durant quatre anys en conveni entre l'ISLRF i la Universitat de Perpinyà
(UPVD) ha donat fruit a nombroses memòries de recerca de gran qualitat i, sobretot, de gran interès, ja que es
tracta de recerques que s'han dut a terme en els nostres centres educatius, a càrrec de mestres i professors que
hi treballen i, per tant, basats en la nostra realitat més directa.
Estigueu atents a la pàgina web de La Bressola, on anirem penjant les novetats d'aquest col·loqui.

Visa Off
La cultura, la llengua i la identitat catalanes sempre han
estat pilars importants al si de La Bressola. Com també ho
ha estat el desig de ser més que una escola, participant
als actes i esdeveniments culturals del nostre país.
Així doncs, l'Associació La Bressola va presentar una
candidatura i va ser seleccionada per mor de participar
a l'edició d'enguany del Festival Visa Off 2015 amb el
tema “La vida a l'escola”.
El Festival Visa Off és la versió amateur del festival
conegut internacionalment Visa per l'Imatge, festival
de fotoperiodisme.
Aquesta exposició fotogràfica volia representar el dia a
dia dels nins i nines de les escoles de La Bressola. “La vida
a l'escola” no només es limitava a representar l'alumne a
l'aula, sinó que responia a la voluntat d'il·lustrar l'essència
de La Bressola en tots els seus aspectes.
L'exposició es va inaugurar el dimarts 1 de setembre al
restaurant perpinyanès La Via del Vi. Es va aprofitar el
vernissatge per celebrar la reentrada escolar, però també
l'obertura oficial dels actes i esdeveniments dels 40 anys
de La Bressola. Un vernissatge festiu i familiar on també
hi van assistir els Castellers i Sorollosos del Riberal.

La Bressola · De portes endins
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La formació de mestres
Treballar a La Bressola és un repte magnífic i una
experiència molt enriquidora, però no és una tasca
fàcil. Hi ha professionals que han vingut per viure
una experiència temporal i que s'hi han quedat
definitivament, d'altres han marxat després d'uns anys
i sovint parlen de l'enyorament que senten quan es
parla de La Bressola, però també n'hi ha que no van
trobar llur espai, no van saber adaptar-se o potser La
Bressola no els va saber integrar.
Aquesta reflexió ens va dur, fa tres anys, a encetar
un programa de formació de mestres de primer any.
Es tracta d'un projecte d'acollida professional, que
ajuda els mestres a comprendre quin és l'objectiu de
La Bressola, què entenem quan parlem d'immersió o
de verticalitat, com tractem les llengües (no només el
català, sinó totes les llengües), què vol dir treballar
per projectes...
La formació de mestres, molt diferenciada si es tracta
d'un català del nord o del sud de l'Albera i també
amb matisos importants en funció de la universitat
d'origen, no prepara, en cap cas, per allò que es
troben quan arriben a les nostres escoles: classes
amb dues, tres o quatre edats treballant plegats, quan
no hem decidit barrejar tots els infants de l'escola;
basades en tallers i projectes, sense llibres de text;
en situació d'immersió lingüística en una llengua que
compta amb molt poca presència social; escoles amb
patis que han de ser espais d'experiències educatives
i formadores per al desenvolupament personal i
social de cada un dels infants que hi viuen; escoles
que volen acompanyar les famílies en el creixement
de llurs infants, escoltant-les, considerant-les... No,
malauradament, les universitats no preparen, encara
avui, mestres amb aquestes competències.
És per això que vam constituir un grup de Mestres
Formadors, persones amb experiència i amb una clara
visió de com volem que es visqui l'escola i, alhora,
capacitades per orientar nous docents que encaren
per primer cop aquest repte.
Aquest equip de formadors acompanya els nous
professionals durant el primer any, amb sessions

de treball de grup, on es donen les bases teòriques
i es plantegen tallers per fer propostes concretes
d'intervencions educatives. Però també amb un sistema
tutorial, visitant-los en dues jornades de feina per a
observar dinàmiques, aportar observacions de millora i
plantejar nous qüestionaments. Al mateix temps, cada
mestre nou, viurà dues jornades a la classe del seu
tutor, observant, qüestionant, comprenent...
El Centre de Formació Professional Català, creat l'any
passat per La Bressola, és l'ens responsable d'aquestes
(i d'altres) formacions de professorat que, tot i que avui
encara només són a l'abast dels professionals de la
casa, en un futur podrien obrir-se a d'altres docents
interessats en aprofundir les seves competències en
aquests àmbits educatius.

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

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

Porta d'Espanya 04 68 56 24 24

La Bressola · Llengua

De l'error al joc
Els infants, quan arriben a La Bressola amb dos o tres
anys, disposen d'un vocabulari limitat i, essencialment,
en francès. Poc a poc, aniran adquirint un nou vocabulari
i un nou codi lingüístic. En alguns casos, els nous mots
se sobreescriuran sobre un concepte pel qual ja tenien
un mot en llur llengua primera. En d'altres casos, per a
un concepte determinat, adquiriran primer el mot en
català per, més tard, descobrir-lo en francès.
En aquesta construcció del llenguatge es produeix un
fenomen interessant. De ben petits, els infants sovint
manlleven un mot del francès, per desconeixement del
mot català, per incloure'l en una frase. Així, ens podem
trobar amb exemples com «a casa hem comprat una
imprimante nova per a l'ordinador». L'infant no coneix
el mot impressora i manlleva directament el mot del
francès. No podem parlar d'adopció del mot, ja que aquest
implicaria una adaptació fonètica o morfològica, es tracta
d'un fenomen de substitució directa, enmig de la frase
en català importa el mot francès amb fonètica inclosa.
Més endavant, a mesura que l'infant haurà anat
adquirint i assimilant la morfologia dels mots catalans,
aquesta substitució es convertirà en la creació d'un
barbarisme, és a dir, partirà del mot francès i el vestirà
de tal manera que sembli un mot català. És així que la
mateixa frase esdevindrà quelcom com «a casa hem
comprat una imprimidora nova per a l'ordinador». Amb
el treball adequat, l'infant aprendrà per la via de l'ús
que el mot català per al fòtil en qüestió és impressora.
En aquest moment, l'infant ja ha après a discriminar
bé que cada llengua disposa d'una morfologia, una
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Cesc Franquesa
Director Pedagògic de La Bressola

gramàtica i una sintaxi pròpies i, de manera inconscient,
ja sap alternar-les.
El més interessant, però, arriba pels volts de
l'adolescència, quan els alumnes adquireixen un
major grau de consciència de l'existència de dos
codis diferenciats i aprenen, no només a emprarlos correctament sinó també a jugar amb ells. És en
aquest moment quan apareix la creació de nous mots
constituïts de manera híbrida, a partir d'un lexema
propi d'una llengua amb la morfologia de l'altra. En
aquest cas ens podem trobar que, tot rient, un li demani
a l'altre «me podes prestar un estilot, si us plau?» (per
anomenar el bolígraf) o que en francès facin broma tot
dient «ce matin j'ai esmorzé très bien».
Aquest fenomen, sempre i quan sigui conscient,
és símptoma de dos tresors magnífics. El primer
és l'enfortiment d'una consciència plurilingüe, els
alumnes se saben en possessió de diverses llengües
i de tot el que això comporta, se'n senten cofois i
hi juguen. El segon, també altament preciós, és la
capacitat de jugar amb la llengua, de divertir-se
experimentant amb ella, de convertir-la en quelcom
viu i susceptible a possibles mutacions.
Tot això només és possible si, pedagògicament, des
de ben petits hem acostumat els infants a veure
l'error com una via d'aprenentatge, a no penalitzarlo, a saber-lo comprendre per treure'n profit. Només
entenent l'error com una part inherent del joc
d'aprendre, podrem acabar dominant-lo i, fins i tot,
aprofitar-lo per jugar.

La Bressola · Espai Bressola
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Els Amics canten
a La Bressola
L'inici de la celebració dels 40 anys
de La Bressola tindrà la música
com a protagonista i convocarà
els cantants que han donat suport
als diversos projectes musicals
impulsats aquests darrers anys. Les
musiquetes tornaran a sonar per la
Bressola a dos concerts -a Girona i
Barcelona- per obrir festivament la
celebració i alhora fer-ne difusió.
El Teatre Municipal de Girona és
un dels dos espais escollits per a
fer aquesta celebració musical.
El dia 10 de desembre, acollirà el
concert institucional dels 40 anys
amb l'actuació de Marc Serrats
i Carles Belda amb els nins i
nines de les escoles. Girona té un
especial significat per La Bressola
pel suport que sempre han donat
les institucions i personalitats de
la ciutat, en especial, en Francesc
Ferrer i Gironès, impulsor de la
creació dels Amics de la Bressola i
primer president de l'associació.
El segon concert programat serà el
de 15 de gener de 2016 al CAT de
Barcelona. Un concert que promet
ser multitudinari i amb un programa
ple d'amics i amigues: Marc Serrats,
Carles Belda, Feliu Ventura, Xavier
Sarrià, Titot i Anna Roig seran dalt de
l'escenari per cantar per La Bressola.
Aquest concert és inclòs en el cicle
CAT/Tradicionàrius.
Els Amics de la Bressola han impulsat des de 2007 tres projectes musicals estretament relacionats amb la
música popular i tradicional que han anat acompanyats de l'edició dels seus respectius CD amb una importat
difusió. Tots aquests materials sonors es poden escoltar i descarregar al web www.espaibressola.cat
Aquest curs, els Amics de La Bressola
impulsen altres propostes per difondre i
donar a conèixer la celebració arreu del
país. Els propers mesos hi ha xerrades
programades a l'entorn de la Bressola a
diversos pobles. A Barcelona, mensualment,
es fa l'activitat “Trobem-nos amb...” que
esdevé una cita recorrent entorn la literatura
i La Bressola a la llibreria Documenta, el
segon dilluns de cada mes. Vicenç Villatoro
presentarà el seu llibre el proper mes de
gener i Joan Daniel Beszonoff, el proper
febrer de 2016. I entre cançons, llibres i
contacontes amb els textos de l'escriptor
Enric Larreula, només queda bufar ben fort
les 40 espelmes d'una gran festa que tot
just aquest curs es comença a celebrar: per
molts anys LA BRESSOLA!!!

La Bressola · Rutes del Canigó

Tenim la sort, els catalans, de tenir una de les més
boniques muntanyes del món. Durant milers d’anys, els
navegadors de tots els pobles del Mediterrani (fenicis,
massaliotes, àrabs...) pensaven que el Canigó era la
més alta muntanya dels Pirineus. Els dies més clars de
l’any, es podia contemplar des de centenars de llegües a
partir del Golf de Lleó. I, fins i tot en aquells dies, des de
la terrassa de Nostra Senyora de la Guàrdia a Marsella,
s’observava la pica nevada punxant una mica l’horitzó.
No ha estat fins a l’època moderna que s’ha calculat
que molts pics de la serra pirinenca sobrepassen els
2.785 metres del Canigó. Tot i així, ha mantingut el
prestigi que treu de la posició de talaia de les dues
planes bessones de Rosselló i Empordà i de far sobre
una ampla estesa d’aigües marines.
Aquest esforç tel•lúric últim de la cadena abans que
s’enfonsi en la mar ha donat ales als poetes nostres. Es
parla de la muntanya sagrada dels Catalans. Aquesta
referència al sagrat no és cap originalitat. Els hebreus
fan parlar Déu al Mont Sinaí (2641 m). Els Grecs fan de
l’altiplà de l’Olimp (que culmina a 2985 m) la residència
dels herois i dels déus sota el govern un xic arbitrari de
Zeus, mentre que dediquen el Parnàs (uns 2.400 m) a
Apol•lo i les muses. Els armenis pretenen que l’arca de
Noè es va aturar al mont Ararat (5165 m).
No els discutirem pas aquesta feliç conclusió de la
zoològica navegació. Però una cosa cal que sàpiguen
els nostres amics d’Erevan: abans que la nostra pica
quedés ella també submergida pel diluvi, el pare de
la vinya i del vi va amarrar la nau a uns ganxos de
ferros gruixuts que, segons alguns menjaparets, ixen
misteriosament d’un dels seus penya-segats. Diuen
que Noè va agrair aquesta escala providencial. Hauria
beneït la terra que li permetia, després de dies i de nits
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de combats amb els elements desfermats, de fer per
fi una becaina. És per aquest motiu que el Rosselló ha
produït i produeix els millors vins del món. Això també
explica que hagi triat precisament l’elixir dels cellers
dels nostres avantpassats per emborratxar-se. Com
diuen els de la bota “si non e vero...”.
La muntanya emborratxa fins i tot els que no són poetes.
En tot cas emborratxa quan te l’has guanyada. Perquè,
efectivament, la muntanya es mereix, la muntanya es
guanya. Cal pujar-hi a peu des d’un poble de la falda.
Del Vallespir o del Conflent, tant se val. Cada un dels
camins té els seus encisos. Tots són diferents. Gairebé
tots abalisats. A peu. Fora els cotxes, no hi tenen res a
fer allà dalt. Poc a poc, pujant, el cos i l’ànima es posen a
to. Cert, costa pujar. Ara un pas, ara un altre, intentaràs
mantenir un ritme regular per no cansar-te massa. L’aire
s’afina poc a poc. El rapinyaire que ara plana damunt teu
sembla que vulgui ajudar-te d’un lleugeríssim cop d’ala.
El contemples un instant. Recuperes l’alè. I puja que
pujaràs. Amb una mica de sort, un bolet –cep, rovelló o
rossinyol – és un bon pretext per aturar-te de nou. Però
cal tornar-hi, ara un pas, ara un altre. L’esforç és tal que
de vegades t’oblides de tot. No veus fugir davant teu el
cabirol, el senglar o l’isard. Així, mica en mica, s’arriba a
la pica. Quan hagis descansat una mica, si tenes la sort
que el temps sigui clar, veuràs com s’eixampla l’horitzó
a llevant i a ponent, a migjorn i tramuntana. Aleshores
tindràs a prop teu, com formidables sentinelles vetllant
sobre el país, el Puig Sec, el Roc Negre, el Tres Vents, el
Rojà, el Set Homes. Son la guàrdia d’honor del gegant
Canigó. Quan tornis a baixar, el cor lleuger, potser tu
també cantussejaràs sense adonar-te'n “Muntanyes
regalades”. Sí, la muntanya emborratxa.
Miquel Mayol i Raynal
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El Soler
Mesurem el pati
La Carme ens ha explicat que l’ajuntament del Soler ens proposa
pintar el terra del pati amb pintura. Hem parlat junts de les diferents
coses que ens agradaria que hi hagués al pati per poder jugar.
Tothom ha proposat idees, també hem pensat els companys més
petits de maternal. Ens agradaria tenir un joc de dames, un tres en
ratlla, un laberint, jocs d’escacs, figures de grafomotricitat…
Per començar a treballar sobre LA LÍNIA, el grup del Joc de l’oca de
cicle 2, i el grup Abalone de cicle 3, ens han proposat mesurar la
llargada del pati!!!!!
Nosaltres, la classe dels Legos de maternal, ens hem estirat a terra
per formar una llarga línia que anava des del portal fins a la classe
de la Sandra.
Al nostre passadís, tenim una torre de pomes que ens permet
mesurar la nostra alçada. Cada nin s’ha mesurat i hem escrit en
un paper el nombre corresponent a la nostra mida en pomes. Els
grans han fet una suma per saber quantes pomes mesurava el pati!!!
Per verificar el resultat trobat, els nins del Joc de l’Oca i de l’Abalone
han volgut mesurar el pati amb regles d’un metre. Els més grans
també van fer un plànol del pati i hi van escriure les mides trobades.
Per fer-nos una idea del que seria el nostre pati, hem fet els dibuixos
amb guix al terra.

El Vernet
L'hora del conte en vertical
Els dimarts a la tarda, la Mathilde s'asseu
còmodament a la falda d'un gran de
primari mentre escolta atenta el conte
que li expliquen només a ella. El Leo està
fascinat amb la manera de llegir de la Lisa.
La Laia mira a l'infinit sense moure's ni una
mica durant deu minuts seguits. L'Anouck
està totalment embadalida amb el pentinat
de la Laura mentre escolta pacientment la
lectura entretallada del seu conte.
El Theo, en canvi, encara refusa seure al
costat d'un gran, prefereix papallonejar
entre conte i conte i anar escoltant i
observant els grans com llegeixen o com
expliquen a la seva manera el conte que
han triat per a llegir a un petit de maternal.
Quan va sorgir aquesta idea al claustre,
de seguida ens vam engrescar per dur-la
a terme. No ens quedaven molt clars els
detalls: els infants de maternal acceptarien
els grans o es posarien a plorar? els petits
de primari gosarien explicar un conte? més
de quaranta nins en una classe explicant-se
contes farien massa soroll? ...
El primer dimarts, ens van passar tots els
dubtes de cop. Després dels primers minuts
en què els petits van triar qui volien com a
padrí de lectura, les mestres vam passar a
ser només observadores d'aquell moment
màgic d'aprenentatge i d'intercanvi.
Mestres i alumnes esperem amb impaciència
el proper dimarts a la tarda...
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Nyils

El Col·legi

El BTT a la Bressola de Nyils

En comissions!

El dimarts és el dia que els infants de La Bressola de Nyils
esperen amb il·lusió cada setmana. Arriben a l’escola ben
equipats amb el casc, els guants, la cantimplora i la bicicleta
preparats per fer una hora d’esport intens a la tarda.

Aquest curs, el col·legi ha reestructurat el seu sistema
de comissions. Per tal de millorar la convivència i que
tots els membres de la comunitat del col·legi puguin
participar de les activitats i la presa de decisions, el
col·legi ha organitzat un sistema on tots els professors
i tots els alumnes són presents en alguna de les
comissions que dinamitzen els espais i les festes del
col·legi en algun moment de l’any.
Així doncs, hi ha la comissió de mediació, que permetrà
als alumnes ser més autònoms alhora de resoldre els
seus conflictes. La comissió de festes, que organitza
festes com la castanyada, 7 de novembre, Nadal, Sant
Jordi, etc. La comissió de patis, que busca dinamitzar
espais al pati a partir de diferents zones, com: malabars,
esports, petanca, ping-pong, etc. També hi ha la comissió
que aglutina el Pla d’acció tutorial i l’Assemblea de
delegats i permet fer passar el missatge entre alumnes
i altres comissions, equip de professors, consells de
col·legi, classe...

Tant a l’estiu com a l’hivern, i sempre que les condicions
meteorològiques ho permeten, tots els infants, des de
la Gran Secció de Maternal fins a CM2, es preparen
formant una cuca de bicicletes de totes mides i colors,
esperant el toc de sortida.
L’Hadda es queda al pati amb la Gran Secció creant
circuits variats i divertits en què la mainada gaudeix
millorant a poc a poc el seu estil. D’aquesta manera,
els infants aprenen a prescindir definitivament de
les petites rodetes, que alguns encara necessiten,
sobretot a principi de curs. Els nins i nines realitzen
amb entusiasme els exercicis proposats i s’adonen que
progressen gràcies a llurs esforços.
Mentrestant, la Marta acompanya la mainada de Cicle
2 no gaire lluny de l'escola amb l'objectiu que els nins
puguin conèixer, amb les bicicletes, l'entorn més immediat
de l'escola. Agafen els cons i una farmaciola i se situen
en carrers propers a l'escola on no circulen els vehicles
i poden fer circuits d'obstacles, d'equilibri, de velocitat,
curses, jocs... Tots els mainatges van guanyant confiança
sobre les dues rodes d'una forma ben divertida i diferent.
Al mateix temps, els infants de Cicle 3 se'n van amb la
Rosalina a fer una llarga excursió en bicicleta per les
vinyes. Aquests ciclistes més experimentats, amb les
motxilles a l’esquena, s’aventuren per camins diversos i
gaudeixen del bonic paisatge dels voltants de la nostra
escola i d’aquest moment de llibertat agafant velocitat
lluny de les aules.
Així és com la mainada de la Bressola de Nyils acaba
la jornada cada dimarts de 16h a 17h, descarregant
adrenalina i marxant cap a casa amb un gran somriure.

Aquestes comissions ajuden a crear un vincle diferent
entre alumnes i professors, i responsabilitzen tothom
de la vida i bona convivència al centre.

La Bressola · Alumnes

13

Sant Esteve

Sant Galdric

"L'invent”

Tres projectes, tres necessitats

S’apropa Nadal... i, un cop més, a La Bressola de Sant
Esteve, hem començat a preparar un gran espectacle
pel gaudi d’amics i famílies, però sobretot pel goig dels
nins i nines de l’escola.

Tres projectes cabdals s'han posat en marxa aquest
curs a Sant Galdric. Cada un empès per una voluntat
diferent.
El projecte Talaia, que és el projecte de l'any i el fil
conductor de molts aprenentatges, és la nostra torre de
guaita particular des d'on descobrim Catalunya Nord;
els paisatges, la història i la llengua que ens és pròpia.
De moment, ja ens ha fet canviar el nom de les classes
i planificar diverses sortides.
El projecte de pati pretén treure tot el suc dels moments
d'esbarjo. S'han creat quatre espais diferenciats. El pati
de la maternal, on els més petits són els protagonistes
i els més grans els fan un cop de mà. El pati gran on
es juga lliurement o es proposen jocs col·lectius. La
pista on s'alternen esports d'equip. El pati porxat on
es proposen jocs de taula i racons tranquils.
El projecte padrins pretén recuperar espais de
verticalitat que s'havien perdut en fer-se gran l'escola.
D'aquesta manera, cada mainatge de cicle 3 és padrí
d'un nin o nina de maternal. Es fan sortides al parc
conjuntes, espertinars i diferents activitats on els més
grans poden esdevenir referents per als més petits.

Enguany, i com cada any, el nostre espectacle té a veure
amb el projecte de l’any. I quin és el projecte d’aquest
curs? Es titula «Eureka!» i hi treballem els invents i els
descobriments. Així que vam estar cercant i valorant
diferents possibilitats d’espectacle, des de «la Volta al
món en 80 dies», fins a «Frankenstein»; però finalment
ens va agradar una obra de teatre de la Joana Raspall
que es titula “L’invent”. Primer, va caldre fer-ne una
adaptació i després, un cop acabada i aprovada, la
vam llegir conjuntament i vam poder escollir qui volia
interpretar cadascun dels papers.
L’argument es basa en quelcom que sentim cada dia
a les notícies, persones poderoses i sense escrúpols
que cerquen la manera de tenir més poder a canvi de
suborns i com, per sort, sempre hi ha qualcú que es
vol mantenir fidel als seus ideals.
La posada en escena serà genial! Tindrem un taller pel
mestre, amb una màquina del temps amb llumetes i tot;
un viatge a la prehistòria, un a la Xina de l’època antiga i
un per observar una família de l’època contemporània.
A l’obra, també s’hi inclouen diferents cançons que
cantarem tots junts el dia de la representació.
Cada divendres al matí, emocionats, els nins i nines
cerquem els nostres grups de treball. Ens hem distribuït
de forma vertical, en un grup d’actors i actrius i en
quatre de preparació d’escenografia. I comença la feina!
Assajos, decorats, disfresses, tot ha d’estar a punt pel
gran dia. Esteu convidats a veure el resultat del nostre
treball el 17 de desembre a la Sala Jean Jaurès de Sant
Esteve a les 18h. Us hi esperem!

Tres projectes cabdals per potenciar la verticalitat, la
immersió i el viure plegats.
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Prada
Projecte prata
Enguany, per a les Jornades del Patrimoni (setembre 2015),
el cicle 3 de La Bressola de Prada acompanyat per les seves
mestres, l'Ana Sánchez i la Martina Montagne-Sansa, va rebre
l’encàrrec de fer una maqueta de la vila fortificada de Prada a
l’Edat Mitjana (cap a l’any 1000). Aquest projecte va començar el
gener de 2015 per acabar amb aquestes jornades.
Inicialment, la Joana Camps va venir a l'escola a presentar el
projecte i en diverses sessions ens va parlar del vilatge i de la
societat en aquella època (arquitectura, edificis emblemàtics,
fortificacions, canals, desviaments del riu, costums, vestimenta,
religió, llengua, etc.) i ens va fer visitar indrets importants per
poder comprendre millor la realitat d'aquell moment. Gràcies a
això, s'ha pogut aprofundir en el coneixement de la nostra vila
i s'ha avançat en la tècnica de construcció de maquetes.
Per realitzar aquesta maqueta s’han utilitzat materials
recuperats que els nins i nines han portat de casa i s'ha treballat
en grups verticals. Calcular l’escala, imaginar proporcions,
pensar la tècnica plàstica a utilitzar, triar el cartró més adient,
manipular-lo per aconseguir la forma desitjada, construir
torres, muralles i cases, imaginar el cementiri amb les tombes
de l'època, pensar com fer els arbres, els camps, els canals,
posar-se d'acord, dialogar, ajudar, deixar-se ajudar, construir
junts per aconseguir un objectiu comú. En suma, s'han
treballat continguts d’història, d'arquitectura, de matemàtiques
(geometria, càlcul i proporcionalitat) i d'interpretació i creació
artístiques, així com continguts procedimentals i actitudinals.
Una vegada més, el projecte ha estat molt profitós, interessant
i enriquidor.
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Com un record
d'infantesa
Feliu Ventura, Sembra Llibres
PVP: 12,50 €
Molts de vosaltres coneixeu la faceta de cantautor de Feliu Ventura del País Valencià,
però ara us proposem de descobrir la faceta d'escriptor, amb la seva primera novel·la.
En Víctor és un jove xilè dibuixant de còmics que va perdre els pares en un accident de
cotxe quan era un infant. Des d’aleshores, ha viscut amb el seu avi, un vell republicà
exiliat. L’última voluntat d’aquest i un missatge ocult en un disc d’Ovidi Montllor el
portaran al cor del País Valencià, on coneixerà Martina, una antiga militant revolucionària
xilena, i la seua filla Violeta. Amb elles resseguirà el fil d’un secret familiar que el canviarà
per sempre.
A «Com un record d’infantesa», el cantautor Feliu Ventura debuta en la narrativa amb
una reveladora novel·la il·lustrada per Daniel Olmo. Enllaçant les lluites populars de Xile
i casa nostra, aquesta història de compromís i memòria ens acosta a la figura d’Ovidi
Montllor, així com a les ferides i esperances dels qui van combatre les dictadures militars.

Breu història de les terres
catalanes del nord

Si ets del Nord: Ajuda a La Bressola

Al "Credit Agricole"
demana el teu talonari
de XECS EN CATALÀ

Nom: ......................................................................................................................................................................
Cognoms: ..............................................................................................................................................................
Adreça: ..................................................................................................................................................................
Carregueu al meu compte num.:........................................................................................................................
Establiment bancari: ............................................................................................................................................
Agència i població: ...............................................................................................................................................
Quantitat del gir
En lletres: ........................................................................................................................................................
En xifres: .........................................................................................................................................................
Periodicitat:

mensual

trimestral

Data del primer gir: ........................................................

Beneficiari: La Bressola · C/ Natura · 66000Perpinyà
Banc: Crédit agricole Perpinyà · St. Jaume Rda A. France
Compte num.: 432 771 3 000 Codi establiment 17106 Guixeta: 00020 Rib87

Siusplau, doneu-la a la vostra agència bancària

Edició Trabucaires
Per saber-ho tot de la història específicament catalana de les
nostres terres.
Dels orígens fins a avui dia, l'autora ens dóna una visió de
conjunt, senzilla i clara. Un llibre que ens permet, com a
catalans, de considerar el segle XXI amb confiança i orgull.

NOVETATS

www.edicions1984.cat
Per anar més lluny el teu ajut pot ser decisiu!

Fes-te amic
de La Bressola

{

Ompliu la butlleta amb lletres majúscules i envieu-la per correu postal, fax o correu electrònic a:
Associació d’Amics de la Bressola (A l'atenció de Sra. Montserrat Higueras) · amics@bressola.cat
Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r. · 08007 Barcelona · tel. 93 518 18 55 · Fax 93 412 76 74

Nom (o entitat): ........................................................................................... Cognoms: ...................................................................
Adreça postal: ............................................................................................................... Núm.: ............... Pis: ........... Porta: ..........
Codi postal: .................... Població: .......................................................... Comarca: .......................... Telèfon: ..........................
Adreça electrònica: .............................................................. Professió/activitat: ................................. Nif: ............................... *
Farà un donatiu:

trimestral

semestral

anual

De .................................... €

A: ............................................... Data: .......................... Signatura:
Banc/Caixa: .................................................................................................. Agència: ......................................................................
Adreça: ......................................................................................................... Població: .....................................................................
Sr. Director, us agrairé que fins a nova ordre expressa atengueu a càrrec del meu compte corrent / llibreta d'estalvis
Núm.:
que us presentarà l'Associació d'Amics de la Bressola cada: trimestre

Els rebuts de ..................................................€
semestre

any

Nom del titular: .......................................................... Lloc i data: .................................................. Signatura:
* Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de socis de l’Associació i no seran cedides a tercers aliens a l’Associació La Bressola (Catalunya del Nord), l’Associació d’Amics de la Bressola
o la Fundació la Bressola sense el vostre consentiment. Per a l’exercici dels drets legals de consulta, modificació, rectificació i cancel·lació de les teves dades podeu adreçar-vos per escrit a
l’Associació d’Amics de la Bressola.**l’Associació d’Amics de la Bressola està inscrita al Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana, per la qual cosa les quantitats donades
donen dret als residents al territori de la Generalitat de Catalunya a una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica de l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre.

