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Editorial
Benvolguts amics i amigues de La Bressola,
No recordo cap altre moment de la nostra història
recent en què s’hagi parlat tant de la Catalunya Nord
des de la resta de Catalunya. I segurament també fa
molt de temps que els nord-catalans no havien estat tan
pendents del que passava al sud. I és que realment, per
fi, els catalans del nord miren cap al sud i els catalans
del sud miren cap al nord.

EDITORIAL
La recatalanització del país, aqueixa ha estat sempre i continua essent la destinació final del nostre viatge.
43 anys d’escola en català han fet molta feina. Sovint expliquem que quan La Bressola va néixer, la percepció
social del català era la d’una llengua sense futur, associada a pobresa i retrocés. Les coses han canviat molt
des d’aleshores, cal que en siguem conscients i que nos sentim orgullosos del camí recorregut i de tot allò
que hem sabut aportar a la dignificació de la llengua a Catalunya Nord.
Mes, si bé el prestigi de la llengua s’ha capgirat com un mitjó, el seu ús continua mostrant uns registres ben
preocupants. I per acabar d’adobar-ho, els atacs contra la llengua catalana i contra la immersió lingüística
se generalitzen a banda i banda de l’Albera. Per això nos cal denunciar sense por cada agressió, mes sense
deixar mai d’articular respostes contundents i constructives, enfortint l’ensenyament i els espais d’ús.
No nos cansarem pas de reclamar els drets lingüístics que nos són legítims, malgrat que nos siguin encara
denegats. Per això vam ser presents a la manifestació unitària a París, al costat dels pobles basc, bretó,
alsacià, occità, cors, flamenc... tots encarats al ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, per
a denunciar les seues polítiques de genocidi lingüístic, cada cop més evidents i descarades.
Tampoc nos cansarem de fer feina, cal ampliar els espais d’aprenentatge i d’ús, cal normalitzar el català en
més àmbits dels que tenim actualment. Per això és tan important l’obertura d’un segon col·legi i la consegüent
creació del primer liceu català del país, perquè nos cal enfortir l’ús en el jovent d’entre 15 i 18 anys, és una
qüestió vital. I amb això no en farem pas prou, nos cal arribar a d’altres públics, al món de l’empresa, al de
les administracions públiques,...
Fa uns anys, a iniciativa de La Bressola, se va crear el Centre de Formació Professional Català, el CFPC.
Aqueixa estructura naixia amb dos objectius: vehicular la formació contínua dels professionals que treballen
als nostres centres escolars i proposar formacions de català en àmbits professionals. Aqueixa
és ara una altra de les línies de desenvolupament prioritàries, en trobareu més informació a
les pàgines d’aqueix butlletí.

1963
Canta Perpinyà
Jordi Barre

I no puc pas acabar sense esmentar la constitució definitiva de l’Ofici Públic per a la Llengua
Catalana, l’OPLC. Aqueix és un petit mes molt important avenç pel que fa a reconeixement i
defensa del català a Catalunya Nord. En aqueixa estructura serà clau la força i la determinació
del Col·legi Associatiu conformat per les entitats que treballen per la defensa de la llengua del
país, una oportunitat de treball col·lectiu que nos cal saber aprofitar i que esperem que doni fruits visibles.
Com sempre, trobareu aqueixes qüestions tractades amb molt més detall a les pàgines que teniu entre mans.
Bona lectura i, sobretot, que el 2020 sigui un any de passes importants.
Joan-Sebastià Haydn
President de La Bressola

La tria de cançons que acompanya aqueix butlletí correspon a una selecció feta per Sebastià Girard
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Amb el suport de:

Encara hi ha molta feina per fer, però diria que la
frontera que tants anys ens ha separat, tant físicament
com psicològicament, s’està esfondrant.
Evidentment, el desencadenant ha estat la greu situació
política que viu el Principat, on la repressió de l’estat
espanyol ha provocat presos i exiliats polítics, així com
persecució i represàlia a milers de persones, generant
molt de sofriment a la població en general, però també,
molta solidaritat a la resta de territoris dels Països
Catalans, i molt especialment a la Catalunya Nord.
Pel que fa a la Catalunya Nord, també és veritat que la
feina incansable de moltes entitats del nord i del sud, en
el nostre cas La Bressola i els Amics de la Bressola, que
fa molts anys que piquem la pedra d’aquesta frontera,
ara ha aflorat i se’n veuen els resultats.

1966
La cargolada
Gais Troubadours

Hem de seguir picant pedra a banda
i banda. Cal ser conscients que tants
Bon viatge
Jocelyne Jocya
segles de frontera de dos estats tan forts
com el francès i l’espanyol han deixat
cicatrius profundes que es tradueixen en
realitats polítiques, socials i lingüístiques diferents entre
els nostres territoris. Cal ser, també, molt respectuosos
amb aquestes diferències, i amb les velocitats que cada
territori segueix per normalitzar la catalanitat.
I ves per on, a La Bressola des de fa una pila d’anys,
tenim llistes d’espera de nens i nenes que volen entrar-hi
i no poden per manca de places. A més, La Bressola té
necessitat pel curs vinent d’un nou col·legi per tal que
tots els nens i nenes que fan la primària a La Bressola
puguin continuar amb nosaltres.
Els nord-catalans no han dubtat a ajudar el sud tant com
han pogut en aquests moments políticament difícils. Ara
toca als catalans del sud ajudar els nostres germans del
nord perquè tots els que ho vulguin puguin escolaritzar
els seus fills i filles en la nostra llengua, en català!
Bon any nou!
Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de La Bressola
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La mirada immersiva
El Col·loqui transfronterer va continuar el dia 20 de
novembre a l’amfiteatre de la Facultat d’Educació.

La Bressola acull el Col·loqui
transfronterer
La Bressola va acollir el dimarts 19 de novembre el Col·loqui
transfronterer «Intercanvis, recursos i estratègies per al
mestre plurilingüe».

En una jornada que girava entorn de la didàctica del
plurilingüisme i el paper del docent com a agent clau en
la implementació dels currículums escolars en classes
bilingües i immersives, La Bressola aportava la seua
experiència en l’ensenyament immersiu i posava èmfasi
en la necessitat de la immersió com a única via per assolir
una veritable competència plurilingüe.
Marta Ibáñez i Llorenç Genescà, ambdós directors de
centre a La Bressola, van exemplificar la metodologia de
La Bressola amb uns clips didàctics.
Cesc Franquesa, responsable pedagògic, va desenvolupar
amb Patrici Baccou, director d’Aprene, la xerrada
«Immersió, les llengües en qüestió».

Aqueix col·loqui, organitzat conjuntament amb la Societat
Catalana de Pedagogia, l’IEC, Calandreta, Aprene i la
Facultat d’Educació de la Universitat de Montpeller, va
engegar amb una vetllada pedagògica al Col·legi Pompeu
Fabra de La Bressola.

13a Jornada de Formació de La Bressola
Enguany, les escoles de La Bressola treballen plegades
en el projecte «Música i cançó» i la Jornada de Formació,
celebrada el 21 d’octubre, no podia quedar al marge del
tema de l’any.

El president de La Bressola, Joan Sebastià Haydn, el
vicepresident i fundador, Miquel Mayol, i la directora
general, Eva Bertrana, van rebre els assistents abans de
les xerrades, tallers i el sopar programats.

L’OPLC, una oportunitat
L’Ofici Públic de la Llengua Catalana ja és una realitat i un
pas important en la defensa de la llengua a Catalunya Nord.
Si bé és cert que encara hi ha certs interrogants sobre
el paper que tindrà i el funcionament i els mitjans de
l’organisme, des de La Bressola se posa en valor el treball
que ja porta a terme el Col·legi Associatiu de l’OPLC i
l’oportunitat que suposa aplegar les entitats que treballen
dia a dia en la defensa de la llengua
1969
del país.
Les sabates d’en Jaume

La Bressola a l'UCE i al
Voluntariat Lingüístic
La Bressola ha pogut explicar i donar a conèixer el seu
projecte a través de la projecció del Documental dels
40 anys, seguida d’una taula rodona en dues ocasions
especials a Prada.

Antics alumnes de la Bressola
s'ofereixen per fer
cangurs (baby sitting)
i classes de reforç en català

podeu contactar amb la
secretaria de la Bressola
Tel: 00 33 468 665001

Albert Casals va ser l’encarregat d’inaugurar les sessions
que apleguen tot el personal de La Bressola amb la xerrada
«Notes d’un assaig per afinar l’escola». La Jornada també
va comptar amb la participació de Francesc Bitlloch, per
posar fil a l’agulla a l’espectacle de La Bressolada, Laura

Girbau, amb una xerrada sobre estereotips de gènere, i
una taula debat sobre experiències d’avaluació.
En aqueixa edició, també se van posar en valor els
professionals de la casa amb un espai per a compartir
experiències.
El 22 i el 23 d’octubre la formació va continuar per als
mestres nous amb diverses xerrades i espais d’intercanvi
amb mestres formadors.

La consellera de
Presidència visita
La Bressola
El 14 de novembre, La Bressola
va rebre la visita de la consellera
de Presidència de la Generalitat
Meritxell Budó, acompanyada de
Pau Villòria, Pere Martínez, Jaume
Clotet i Josep Puigbert.

Teresa Rebull

Per a més informació

1972
L’orellut
Lluís Torrent

D’una banda, La Bressola va ser convidada a la Universitat
Catalana d’Estiu i de l’altra a les Jornades del Voluntariat
Lingüístic Universitari, de la Xarxa Vives. En totes dues
ocasions, la presentació va tenir molt bona acollida i
va gaudir d’una sala plena i d’un intercanvi ric després
de la projecció.

Els representants de La Bressola
i dels Amics de La Bressola van
acompanyar la comitiva en una
visita al Col·legi Pompeu Fabra i
se van reunir, posteriorment, per
abordar les necessitats immediates
de La Bressola i possibles vies de
col·laboració.

La Bressola · De portes endins

El CFPC,
una nova embranzida
Una de les prioritats de La Bressola per enguany era la
reestructuració i posada en valor del Centre de Formació
Català creat el 2014.
En l’assemblea general del CFPC del mes de novembre
hi va haver una renovació de la mesa. Julieta Lauduique,
que compta amb una gran experiència, en va ser escollida
presidenta; Mireia Falqués, vicepresidenta; Joan Ridaura,
secretari i Gerard Torrent, tresorer.
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El segon eix de formació concerneix l’acompanyament
en l’obtenció del concurs de professors de les escoles.
En aqueix marc, se proposa un acompanyament per a
preparar les proves del concurs, concretament en francès
i matemàtiques.
Finalment, s’ofereix a tots els mestres nouvinguts una
formació per a entendre la complexitat de la realitat nordcatalana, tant pel que fa a la de llengua, com a la cultura
i la història. En aqueixa formació d’acompanyament
també s’aprofundeix en les estratègies fonamentals per
a poder aplicar amb garanties els tres eixos de La Bressola:
la immersió lingüística, la verticalitat i les metodologies
cooperatives.
En l’àmbit d’aqueixes formacions adreçades al personal,
el CFPC mira de donar resposta a demandes concretes
que puguin arribar des de qualsevol dels centres per tal
de fer front a reptes específics.

Per a tirar endavant el projecte, s’ha posat Laura Pi a
càrrec del CFPC. La nova responsable ja ha començat a
treballar, en estreta col·laboració amb la presidenta, per
a desenvolupar l’oferta de formació.
El CFPC té a càrrec l’organització de la formació de tot el
personal de La Bressola. Per aquest curs 2019-2020, la
proposta és diversificada atenent a les necessitats dels
centres i amb l’objectiu que els professionals puguin
desenvolupar llurs coneixements i competències.
Enguany, les formacions internes segueixen 3 eixos
principals. La formació contínua de tots els professionals de
La Bressola, amb l’objectiu d'aprofundir els coneixements
en lligam amb el projecte de l’any. Mes també permetre als
professionals de tenir espais de trobada i poder reflexionar
sobre la seua pràctica, així com poder compartir i enriquir
les eines de treball i les estratègies de
1977
la classe.
El ball de la civada
L’Agram
Adiu, ça va?
Joan Pau Giné

D’altra banda, en conveni amb el Centre de Formació
Professional Occità (CFPO), s’està treballant per a proposar
de nou la Formació de Formadors en Llengua i Cultura
Catalana. Una formació proposada als cursos 2016-2017 i
2017-2018 i que té com a objectiu de formar professionals
en l’àmbit de la formació per a adults. Avui existeix una
certa demanda dins de la societat nord-catalana de
poder recuperar la llengua del territori. La Formació de
Formadors permetrà donar eines als futurs professionals
per a concebre, preparar i animar un dispositiu de formació
i poder transmetre la llengua i la cultura catalanes.
En aqueixa mateixa línia, actualment s’inicia un treball
d’exploració de noves vies i ofertes de formació externa
que puguin ajudar a cobrir mancances de formació
en llengua catalana a Catalunya Nord, sense entrar en
concurrència amb altres ofertes sinó mirant de donar
resposta a demandes que actualment se troben desateses.
Finalment, des del CFPC se treballa per a teixir lligams
entre les diferents estructures de formació presents a
Catalunya Nord i poder treballar junts en la normalització
del català en l'àmbit professional.

Representants de La Bressola, d’Aire Nou i del Casal a la manifestació de París.

1979
Torna a venir,
Vicenç
interpretada per
Gisela Bellsolà

La Bressola se mobilitza a París
El dissabte 30 de
novembre una
delegació de La
Bressola se va
desplaçar a París
per a manifestarse davant del ministeri d’educació en defensa de les
llengües minoritzades a l’estat francès i exigir un canvi
en la política lingüística de l’estat.
La Bressola no podia pas restar indiferent davant dels
continus atacs a la llengua. La darrera reforma del ministre
d’educació Jean-Michel Blanquer suposa un altre cop molt
dur per a l’ensenyament del català i la constatació d’un
menysteniment absolut per a les llengües dels pobles
català, basc, bretó, occità, cors, alsacià, flamenc...
Sota el lema «Perquè visquin les nostres llengües», La
Bressola participava en una manifestació necessària
que s’havia anat gestant mesos abans amb la difusió
d’un manifest unitari i la crida a la manifestació de
diverses entitats.
La mob i l i tzaci ó p r eten i a en cer cl ar el mi n i ster i
d’educació, mes en una altra mostra d’intolerància,

l’estat va prohibir la manifestació. Els representants
de les diverses entitats presents, entre els quals
Joan Sebastià Haydn, president de La Bressola, van
prendre la paraula per reclamar respecte i un gir en
el tractament de les respectives llengües.
Més enllà de visualitzar la dignitat de les llengües,
representades per centenars de persones a París,
la jornada reivindicativa va servir per retrobar els
companys d’Eskolim, l’entitat que aplega les cinc xarxes
d’ensenyament immersiu a l’estat francès, i continuar
bastint ponts per enfortir la defensa de la llengua.
Paral·lelament, se va organitzar una altra manifestació
davant de la Prefectura a Perpinyà per a recollir la indignació
de les persones que no se podien desplaçar a París.
Són temps molt difícils, atacs a la immersió a Catalunya
Sud, reformes injustificables a Catalunya Nord... La
Bressola continuarà encapçalant la defensa de la llengua
i participant en totes les reivindicacions d’avui, de demà
i de sempre que calgui.
La llengua no és font de conflicte, la discriminació i la
intolerància sí.

La Bressola · Llengua
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El català al Col·legi

1984
L’avi
Joan Pere Le Bihan

emocionat en català, s’ha pixat de riure
en català, s’ha defensat en català, s’ha
enamorat en català… i allà hi havia una mestra, un mestre,
una professora o un professor per insinuar-los que potser
podien dir tal mot o tal altre per explicar allò que sentien.

“Vaig entrar a la classe, vaig escoltar i tothom
parlava la mateixa llengua: el català. Jo només
sabia dir unes quantes paraules bàsiques
com: hola, adéu, gràcies… Avui, nou anys més
tard, estic escrivint l'última redacció de La
Bressola i fent servir tota mena de paraules!
Això, fa uns anys, no m’ho podia ni imaginar.
Actualment, puc comunicar-me totalment
en català; escriure en català, llegir en català,
pensar en català…”.

Els últims dies al col·legi són una mescla, preciosa, de
records i sentiments. De compartir, amb nosaltres,
vivències on no hi érem presents, perquè eren molt petits,
o de riure, plegats, amb allò que ens va passar en aquell
intercanvi a Mallorca o al País Valencià. De sobte, una
alumna t’explica que el curs següent anirà a estudiar a
l’institut de La Jonquera. Un altre alumne te comenta que
li agradaria anar a la Universitat de Vic. Un grupet de tres
alumnes t’expliquen que aqueix estiu aniran a Mallorca,
a passar uns dies amb els seus corresponents. I un parell
més, abans de marxar, te diuen que continuaran aprenent
i estimant la llengua. I tu, que te’ls escoltes, assenteixes
somrient i per dins penses “bo, sembla que ho fem pas
malament...”.

Vicenç C, curs 18-19
Des de fa uns quants anys, la darrera activitat que demanem
a l’alumnat de 3a és una expressió escrita que porta per
títol “Què m’emporto de La Bressola?”. És una manera molt
interessant d’omplir els buits que tenim com a professorat
i de reviure, des d’una altra perspectiva, moments que hem
compartit. De fet, quan les llegim, sovint nos adonem (al
minut 90 del partit, és clar, perquè ja és final de curs) que
acabem de descobrir un matís seu que nos havia passat
desapercebut. Quelcom que ja intuïem, si ho voleu, perquè
tot just començava a despuntar i brillar. Comprovem que
s’han fet grans, que tenen les idees molt clares i un criteri
molt propi. I comprovem, també, l’amor incondicional que
senten i sentiran cap a una llengua per sempre més. A
continuació vos parlaré d’una història d’amor de les bones.
1981
Vagi el negoci de ser
un arbre
Pere Figueres
Pa amb oli
Albert Bueno
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Els darrers dies del seu pas pel col·legi
són molt intensos. Per comparar-ho
una mica, pensi que se senten com se

pot sentir una persona adulta el dia que redescobreix la
seua mare o el seu pare, una vegada la tempesta hormonal
adolescent ha passat. Nos volen al seu costat; còmplices.
La majoria d’ells comprenen i verbalitzen que han estat
persones afortunades de créixer en aquesta família i de
viure quelcom especial. Un quelcom que se cuina a foc
lent i que demana ser paït.
Des de 6a, intentem ràpidament establir vincles amb
tots ells i amb totes elles. El sotrac de perdre un tutor
o tutora referent, present pràcticament totes les hores
del dia, els desestabilitza. Físicament sem a col·legi, és
clar, però mentalment nos “teletransportem” als seus
móns per conèixer-los i omplir-los de mots. Aqueix és el
principal mur amb el qual topem; el seu entorn. Perquè és
durant el pas al col·legi que ells fan el pas a l’adolescència
i, al món adolescent, el català malda per treure el cap.
Vos ho podeu imaginar? Remar a contracorrent dia rere

dia envoltats d'incomprensió o curiositat, sabedors que
part del seu entorn no entén per què no van al col·legi
del seu vilatge, que tenen a cinc minuts de casa i que
és majoritàriament en francès, la llengua "normal".
Altrament, tampoc comprenen per què la seua família els
ha transmès tal responsabilitat: fer perviure una llengua,
usar-la, normalitzar-la? Quin regal més agredolç!
Per sort, treballem ensenyant quelcom que és molt més
que un sistema de comunicació, i és per això mateix que
conviuen en l’eterna contradicció del que volen, poden o
han de fer. Perquè s’estimen el català amb totes les seues
forces, però alhora els fa una mena de nosa, perquè quan
tens tretze, catorze o quinze anys no vols ser diferent.
Sortosament, com dèiem, tot el nostre alumnat, un dia o
un altre, s’ha entristit en català, s’ha enfadat en català, s’ha

Mireia Felip Navarro
Professora del Col·legi Pompeu Fabra de La Bressola

La Bressola · Espai Bressola
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Pesillà de la Ribera
Juga el joc
Aibres, vilatges, xipoters, potons… Mots d’aquí, mots nostres
i de ningú més. Cada setmana, a La Bressola de Pesillà
descobrim mots rossellonesos, aqueixa variant dialectal
pròpia de Catalunya Nord. Des de l’equip pedagògic, s’ha
pensat de quina manera atractiva i significativa se podia
treballar amb els alumnes.
Durant tot el curs, se durà a terme un projecte que
involucra mainatges, famílies i professorat per tal
d’incorporar tot aqueix vocabulari a les vides quotidianes
dels mainatges i, sobretot, a la vida escolar. L’objectiu del
projecte és construir un memorama gegant, el conegut
joc del memory. Serà un joc per dinamitzar les estones
d’esbarjo i que s’adapti als nins de 2 a 6 anys.
Cada dilluns al matí, apareix un mot rossellonès a la
pissarra màgica de la classe. Amb l’alumnat, se fan
activitats de descoberta del mot i del seu significat, tot
i relacionant els mots amb el país, la seua gent, els seus
paratges… Sempre fent partícips les famílies mostrant els
aprenentatges de la setmana. Finalment, se creen dues
peces idèntiques que formaran part del memorama.

Trobem-nos amb... els
Amics de La Bressola
Aquest curs hem encetat la cinquena temporada del
cicle «Trobem-nos amb...» a la llibreria Documenta de
Barcelona.
1985
La trinxeria
Cris Cayrol

Com sempre, amb molta il·lusió i ganes
de compartir bones lectures en la
millor companyia.

En aquest nou cicle de lectures, hem
tingut la sort de comptar amb la
presència de Rafel Nadal que, a més d'un bon escriptor,
és un comunicador brillant i un conversador excel·lent.
Hem conegut el context vital i històric de Maria Dolors
Orriols i les vicissituds de la seva obra literària, part de
la qual va romandre oculta durant més de tres dècades.
Va ser un veritable plaer compartir amb Montserrat
Bacardí la lectura del llibre.
Amb «Sis nits d’agost» de Jordi Lara hem revisat –i no
només!– un símbol de la lluita antifranquista, de la
llibertat del país des de la no-violència; un pensador
amb un sistema filosòfic propi, el globalisme: Lluís Maria
Xirinacs. Ho vam poder fer amb el seu editor i gran amic
de La Bressola, Josep Cots.
Seguim llegint i, aquestes festes que s’apropen, regaleu
i regalem-nos llibres!
Com sempre us recordem: llegiu, llegiu i gaudiu de bones
lectures!
Bon any!

Dit i fet. Com se juga amb el memorama? Per començar,
cal remenar les cartes o targetes, distribuir-les cara avall
per la taula. Per torns, els jugadors giren cara amunt dues
cartes i, després que tothom les hagi vistes, les tornen a
girar cara avall en el seu mateix lloc. En el cas que totes
dues cartes tinguin el mateix dibuix, el jugador se les queda
i torna a jugar. La partida s'acaba quan algú s'endú la
darrera parella. Guanya qui més parelles ha fet.
El joc se quedarà a l’escola, per tant, també se farà un
registre de mots perquè la mainada el pugui portar a casa.
Se farà un petit llibre il·lustrat que reculli tots els mots.
Tindrà tres volums: un que s’entregarà per Nadal, l’altre
per Carnaval i l’últim a la fi del curs.
És a nosaltres de jugar la partida del rossellonès! Tu
també, juga el joc!

Col·legi

1986
Al bar Marsella
Gerard Jacquet

ELS POMPEUS
Pompeu Fabra, quan feia classes a l’Ateneu Polytecnicum
de Barcelona, tenia un grup d’alumnes que el convidaven
a fer excursions, a sortir de la vila. Eren anomenats “els
Pompeus”.
Aqueix retall d’història dona nom a un projecte que ha
ocupat el Col·legi els mesos de novembre i desembre i
que culminarà amb una exposició sobre el mestre Fabra
a l’ajuntament del Soler al gener.
Ara els Pompeus són els nois i les noies de 5a i 6a.
S’apleguen en quatre grans grups barrejats. Els Pompeus
lingüistes, els Pompeus esportistes, els Pompeus científics
i els Pompeus divulgadors.
Amb l’objectiu de preparar l’exposició encarregada, cada
grup aprofundeix i treballa sobre una de les facetes del
Mestre i, alhora, se complementa amb els altres per
aconseguir, en un gran engranatge fabrià, dotar de sentit
cada part.
Els grups se necessiten entre ells per aplegar tota la
informació. Els lingüistes comparteixen mètode amb els
científics i, aqueixos, demanen de recollir mostres als
esportistes, que deixaran el tenis una estona per sortir
a fer excursions seguint les consignes científiques. Els
divulgadors necessiten ser al cas de totes les troballes
i dissenyen l’exposició d'acord amb els continguts que
els proposen els grups, alhora que cerquen la manera
d’aplegar-los d’una manera amena i entenedora.
Un cop per setmana, canvien els grups i els Pompeus se
barregen entre ells per compartir tota la informació i fer
passar els encàrrecs, alhora que elaboren un petit dietari
virtual amb les informacions més notables. És aqueixa
transferència de coneixements un moment important
per a l’autoavaluació i l’avaluació de la tasca dels grups.
Al gener se podrà gaudir del resultat d’aqueixa feina. Hi
sou convidats. De moment, com Pompeu Fabra, no se
deixa res a l’atzar.

La Bressola · Escoles
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Fa una nit clara i tranquil·la,
hi ha la lluna que fa llum.
Els convidats van arribant i
van omplint tota l’ESCOLA
de colors i de perfums.
LA BRESSOLA DEL VERNET
S’HA FET GRAN
ÉS MASSA BÉ
TOTES LES MESTRES I ELS MAINATGES
PARES I MARES
ENS L’ESTIMEM
ARA TOTS JUNTS HO FESTEGEM
Oh! Benvinguts! Passeu, passeu,
de les tristors en farem fum,
que LA BRESSOLA és casa vostra
si és que hi ha ... cases d'algú.

Prada

20 anys del Vernet!

Anem a Argelers!

Aqueix passat mes de setembre, La Bressola del Vernet
celebrava el seu 20è aniversari. El setembre de 1999, l’escola,
va començar un camí que ha portat petits i grans al present
educatiu i fa somiar en un futur motivador i engrescador.

Com cada any quan iniciem un nou curs, la
primera sortida conjunta que fem tota l’escola
és anar a passar el dia a Argelers de la Marenda. Sempre
intentem anar un dia de finals de setembre o principis
d’octubre per deixar unes setmanes de marge als més
petitons de maternal i així poder fer una mica d'adaptació.

Organitzar una festa sempre és un repte: trapar activitats
que encaixin per a totes les edats, que siguin enriquidores
i acompleixin les expectatives de petits i grans. Tant els
mainatges com l’equip educatiu volien passar-ho bé i
convertir la celebració en un regal inoblidable per a tots
els assistents.
Se van repartir les tasques: maternal guarniria els marcs
on se penjarien les fotografies del pas del temps un cop
classificades, cicle 2 decoraria l’escenari, cicle 3 inventaria
la cançó que cantarien tots els mainatges, escriuria els
parlaments i decoraria l’escola imaginant com era i com
serà el Vernet d’aquí 20 anys més.
L’associació de famílies, Vernet Endavant, regalaria
l’espectacle que animaria la festa i la colla gegantera de
Perpinyà mostraria el seu ball de gegants. Tota la comunitat
educativa anava a la una per festejar aqueixos 20 anys.
Se sap pas si realment tothom guardarà el record d’aqueixa
festa com “quelcom inoblidable”; el que hi ha de segur és
que tot l’equip de la Bressola del Vernet i tots els mainatges
agraeixen molt a tots i totes les assistents llur companyia,
llurs somriures i llurs felicitacions.

Sant esteve
Aqueix és el tercer curs al nou edifici cedit per l’ajuntament
de Sant Esteve. Si bé s’ha guanyat enormement en la
qualitat dels espais de l’escola, també ha aparegut un repte
important: fomentar, mantenir i/o consolidar la immersió
en un pati tan gran. Mes, no només això, sinó que també
ha calgut pensar des d’un punt de vista pedagògic en la
utilització d’aqueix espai per al desenvolupament integral
dels mainatges.

S’han delimitat al pati espais lliures de pilotes, per poder
jugar a jocs com: circuit de xapes, tres en línia, xarranca,
dianes, baldufes...
També s’ha realitzat la compra de sis taules de fusta amb
bancs incorporats. Per tal que, aqueixos que desitgin realitzar
jocs més tranquils, de societat o dibuixar
disposin d’un espai òptim per a fer-ho.
1996
Ah Perpinyà
Blues de picolat

Dies abans de la sortida, el cicle III s’encarrega de fer
parelles entre tots els nins i les nines de l’escola. Aqueixes
parelles se fan a consciència i sempre apleguen un infant
de primari amb un de maternal. És una manera què
els més grans se facin responsables, en certa mesura,
dels més petits i tinguin la possibilitat de se conèixer
més els uns als altres. A més, se creen lligams bonics i
interessants entre ells.

El Soler
La Bressola del Soler al teatre
La Mitjana secció i Gran secció del Soler va al teatre i
s’envolta d’art musical
El projecte de «música i cançons» convida els mainatges
a descobrir activitats interessants. Aqueix curs els ha
despertat la curiositat i els dona l’oportunitat de viure
moltes activitats boniques i emocionants. Les tres classes
de maternal de La Bressola del Soler han treballat en
aqueix primer període la història d’un nin, a través d’un
conte musical i educatiu: Pere i el llop.

Per organitzar els espais s’han designat mainatges
encarregats de material.
I finalment, el que ha cridat més l’atenció ha estat la
instal·lació d’una estructura de joc per a potenciar els
moviments lliures, una estructura adaptada als infants
de totes les edats de l’escola.
Totes aqueixes novetats tenen com a finalitat de
proposar als nins i a les nines noves opcions de joc al
pati. L’objectiu és d’evitar que cap infant es pugui sentir
exclòs en el temps lliure, treballar l’autonomia en el joc
i oferir propostes per a tothom per tal de tenir un pati
actiu i millorar la convivència.

Així doncs, el dia que fem la sortida, engeguem esmorzant
en una àmplia pineda amb els grans ocupant-se de les
bosses i els àpats dels més petits.
A mig matí, nos dirigim a la platja a passar la resta del dia.
El primer que fem és delimitar una zona de la platja per
estar tots més junts i no dispersar-nos i seiem en rotllana.
Una vegada s’ha anunciat i visibilitzat l’espai on poder estar i
s’han explicat les normes a respectar, estem una bona estona
jugant i compartint moments indescriptibles entre tots.

Prèviament, s’ha escoltat el conte a classe, per
comprendre les idees principals i conèixer els diferents
animals i personatges que hi apareixen. Amb aqueix
conte, els nins i les nines han descobert una composició
simfònica, amb música i text. Cada animal i personatge
és representat per un instrument de l’orquestra:
·
·
·
·
·
·
·

Convertim el pati en una ludoteca

L’objectiu era que el lloc i el moment d’esbarjo se convertís
en un gran racó amb materials atractius per als infants. Uns
materials que promoguessin les relacions entre infants de
diferents edats, tan necessàries per a la immersió. La idea
ha estat convertir el pati en una ludoteca.

2012
Versió de
Parlem català
(Lip dub 2012)
Raph Dumas

El Vernet

La reentrada, entre plors i retrobaments, va tenir com
a primer, primeríssim, projecte del curs: LA FESTA
D’ANIVERSARI. Quan se faria? Com se festejaria? A qui se
convidaria? «Havia de ser una festa massa bé!!!».

OH BENVINGUTS….
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L’avi pel fagot
L’ànec per l’oboè
En Pere pels instruments de corda
L’ocell per la flauta travessera
El gat pel clarinet
El llop per la trompa
Els caçaires per les timbales

Dimarts 15 d’octubre a la tarda, els nins i les nines de
mitjana i gran secció han fet una sortida al teatre de
l’arxipèlag de Perpinyà. Han gaudit d’un espectacle, on el
conte ha estat explicat a través de la dansa! Han aparegut
en Pere i el seu avi, l’ànec, el gat, l’ocell i els caçaires.
I, és clar, tampoc ha faltat el llop! Tots ells, han estat
representats per dansaires, regalant als mainatges un
ball molt emotiu. En tot moment, han obert bé els ulls i
les orelles per no perdre cap detall!
Els personatges anaven fent la seva aparició quan
sonava l’instrument corresponent. Aqueix projecte ha
apropat els infants a la música simfònica d’una manera
interessant i molt més amena.
I voleu saber un petit secret? Pensàvem que el llop
faria un xic de por, mes és qui feia més riure durant tot
l’espectacle!

La jornada a la platja d’Argelers nos ajuda a establir
bones relacions entre tots els mainatges de l’escola. El
joc lliure en un entorn favorable amb les bases de cura i
respecte clares, creen una bona sintonia entre companys i
companyes i nos ajuden a configurar la responsabilitat dels
més grans de l’escola per a tot el curs, tant des d’un punt
de vista organitzatiu com des d’un punt de vista lingüístic.
La platja d’Argelers marca el punt de sortida del curs i
esdevé sempre un dia especial on adults, nins i nines
compartim conversa, jocs i nos preparem per tots els
projectes que sorgiran al llarg del curs.
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Sant galdric
Pensar en el gènere?
En el passat Consell d’Escola de La Bressola de Sant Galdric,
una mare delegada va posar una qüestió interessant a
l’equip de professionals:
Quin és el tractament de gènere que se fa a l’escola?
Aqueixa pregunta neix de la inquietud de certes famílies
sobre l’existència d’un model de gènere, d’identificació
sexual i d’orientació sexual que no els acaba pas d’agradar.

Nyils
L’Univers de Nyils
El projecte de l’any a La Bressola de Nyils és l’Univers. Se
tracta d’un tema motivador per als mainatges i molt ampli
per tal de poder treballar totes les matèries curriculars
al seu voltant.
A l’inici de curs s’han rebatejat les classes. La maternal són
els Astronautes, Cicle 2, el Sistema Solar i Cicle 3, la Via Làctia.
Els Astronautes de Maternal, són Sols (GS), Llunes (MS),
Estrelles (PS) i Planetes (PPS). Els mainatges han pogut
conversar entres ells per entendre els seus moviments i
les seues funcions.
Cada dia, un infant és l’astronauta protagonista: porta la
disfressa, se li fa una foto per a un treball sobre la Lluna i es
canta la Cançó del Coet. També s’ha confeccionat un coet,
s’han après altres cançons temàtiques i se camina com els
astronautes a la Lluna fent relaxació amb música de l'espai.
Els caps de setmana, el Peluix Astronauta viatja a casa d’un
infant i porta fotos per a una llibreta conjunta. Els mainatges
també han rebut una carta d’un amic astronauta a la bústia
de l'escola. Els enviava un regal i van haver d'anar a cercarlo a les vinyes.
A la classe del Sistema Solar (Cicle 2), han començat
a descobrir l’Univers, treballant activitats didàctiques
sobre el funcionament del Sistema Solar (el dia i la nit, les
estacions,...) i han construït objectes mòbils
2019
amb els planetes del Sistema Solar.
Ghetto Studio
YEGG, The Llamps

A la classe de la Via Làctia (Cicle 3), cada
setmana se treballa l’Univers amb activitats
didàctiques a partir d’enginys de paper o fang que
construeixen (meteorits, telescopi, robot lunar, estacions
espacials,...).
També s’han fet experiments amb la gravetat, s’ha
descobert la diferència entre meteorits i asteroides, s’han
pintat i dissenyat les pròpies galàxies de l’escola i s’han fet
descomposicions matemàtiques utilitzant les distàncies
entre planetes. A més a més, gràcies a un vídeo que
resumeix la història de l’espai, els infants han descobert
els orígens de la Terra i l’Univers.
La Castanyada d’inici de curs també ha tingut un toc
“espacial” amb decoracions treballades a l’Ollada setmanal.
El curs a Nyils seguirà descobrint l’Univers!

Una inquietud compartida per l’equip de professionals i els
equips directius de La Bressola. Ja que al mes d’octubre,
durant la Jornada de Formació Pedagògica, vam poder
assistir a un taller sobre els estereotips de gènere,
animat per la Laura Girbau, de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Des de l’equip de professionals, som plenament conscients
de la importància d’oferir a la mainada uns referents que
els permetin créixer i evolucionar de manera segura
independentment del seu sexe, gènere i orientació sexual.
Una il·lustració d’aqueixa feina és un dossier de lectura
que s’ha constituït a l’escola, en relació amb el projecte
de centre: la Bogeria musical. El dossier conté biografies
exclusivament femenines amb històries desconegudes i
sovint ben amagades com la de la Maria Anna Mozart, una
música més brillant que el seu famós germà Wolfgang
Amadeus, però arraconada per ser dona.
També sem conscients que com a professionals, sovint
tenim models i visions del món estereotipats. És doncs
un doble treball el que els professionals de l’educació nos
veiem obligats a fer si volem contribuir a fer una societat
més justa i igualitària.
Tot i això, l’escola no és l’únic espai d’educació dels
infants, les famílies també tenen un rol important. Com
a professionals, intentem implicar a tots els actors. I nos
agradaria remarcar que el mateix Consell d’Escola que
posava la qüestió és compost només per mares delegades.
Això indueix que l’educació dels infants és un tema de les
mares, pas dels pares? Encara nos cal reflexionar més i
trobar les maneres d’avançar tots plegats.

La Bressola · El gust de la lectura
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Un Lleó a dins

Rachel Bright i Jim Field. Editorial Baula
PVP: 15 €

No cal ser GROS I VALENT per poder RUGIR. El ratolí d’aquest conte creu que ser petit pot ser complicat
de vegades i per això vol aprendre a RUGIR. Aviat descobrirà que fins i tot la criatura més menuda
pot tenir un LLEÓ a dins.

Joana Biarnés - Valenta com tu
Natàlia Cerezo i Roser Calafell. Editorial La galera
PVP: 9 €

Coneix la història de les dones més valentes de Catalunya! Joana Biarnés va descobrir que volia ser
fotògrafa ajudant el seu pare, que era periodista esportiu, al laboratori. Tot i l'hostilitat que va trobar al
llarg de la seva carrera només pel fet de ser dona (com quan un àrbitre va aturar un partit perquè ella
no en fes fotos), Biarnés es va convertir en una reportera gràfica intrèpida i imparable, que sovint feia
l'impossible per aconseguir la foto que volia. Aquest volum aplega la infantesa de la reportera, així com
els punts clau de la seva carrera, com quan va fotografiar els Beatles, Dalí, Sara Montiel o Orson Welles.

Deixar escrit el que hem menjat
Elisa Morera Juan. Editorial Incorpore
PVP: 30 €

Amb Deixar escrit el que hem menjat, Elisa Morera Juan ens convida a una cuina fàcil, tradicional
i econòmica, una cuina carregada de records que vol donar visibilitat a la feina de totes aquelles
dones que, dia rere dia, s’encarreguen de cuinar pels de casa.
Deixar escrit el que hem menjat és més que un llibre de cuina i de transmissió, és un objecte
fabricat amb molta cura: un paper ecològic fet amb algues; una enquadernació rústica cosida (fil
vista) que facilita l’obertura del llibre; una bosseta de tela confeccionada artesanalment que permet
penjar-lo a la cuina; més d’un centenar d’il·lustracions que acompanyen el disseny de les receptes.

Si ets del Nord... Ajuda 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
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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:

Els rebuts de .................................................... €
trimestre

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.

