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La Bressola

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

Amb l’ànim alt

Editorial
Emprés d’aqueixos anys difícils, nos hem pogut retrobar per celebrar la Bressolada i omplir de mainatges,
música, llengua i cultura catalanes el parc de l’estany de Sant Esteve del Monestir. La Bressolada, la nostra
festa, és la imatge de l’alegria, l’energia, la persistència i la professionalitat de La Bressola. Una trobada de
persones que creuen en aqueix país, en la seua llengua, en la seua cultura i en el seu futur.
Venim d’uns anys on hem patit molt, però hem sortit més forts. La mateixa professionalitat, persistència,
energia i alegria de la Bressolada nos han permès superar les adversitats d’aqueixos temps difícils, assegurar
la continuïtat pedagògica, la immersió i mantenir i defensar els nostres valors. Tenim l’ànim alt i ara sem
preparats per mirar endavant amb tota l’energia i obrir una nova etapa, una etapa alegre però sempre
combativa. Perquè la nostra raó d’existir és l’escola en català i seguirem defensant i reivindicant el nostre
model: perquè la immersió lingüística funciona i forma persones respectuoses, tolerants, competents i lliures.
Sem referents del català i de la pedagogia a Catalunya Nord i per això hem de continuar creixent de manera
consolidada i obrir noves bressoles. Les famílies nos ho demanen i a nosaltres nos toca respondre. La propera
reentrada obrirem el segon col·legi de La Bressola al Mas Rosselló, a Canet de Rosselló, un espai fantàstic
per a desenvolupar el projecte bressolaire. Alhora, esperem ben aviat obrir el primer liceu perquè el projecte
del Monestir del Vernet continua ben viu. El bloqueig de l’Ajuntament de Perpinyà no nos fa pas aturar.
Aqueix creixement i la demanda constant de noves inscripcions nos empeny a treballar per crear noves
escoles i a demanar a les institucions que ampliïn els espais d’aprenentatge i ús del català. Cal normalitzar
la nostra llengua en molts més àmbits dels que tenim actualment per fer que el català torni al carrer amb
el seu prestigi, legitimitat i dignitat. Tenim la gent, la força i la il·lusió. Ara, més que mai, necessitem les
institucions al nostre costat. Les institucions locals com estatals. Des de la xarxa d’escoles immersives
ESKOLIM continuem treballant per reivindicar les nostres llengües i el nostre model; acompanyats dels
nostres companys bascos, occitans, bretons, corsos i alsacians.
Finalment, aprofiti aquestes línies per recordar l’emotiu moment que vam viure en la inauguració de
la Bressolada al Mas Rosselló: l’homenatge a Miquel Mayol, recentment nomenat president d’honor de
l’Associació. L’any 1976 en Miquel, fent equip amb un conjunt de persones preocupades per la situació de
la nostra llengua al carrer, va decidir crear una escola en català a Catalunya Nord. El projecte va néixer fa
46 anys i duia com a nom La Bressola. Actualment, aqueix projecte ja compta amb 7 escoles i 2 col·legis i
més de 1.050 alumnes a les seves classes. Com a president d’honor, en Miquel continuarà al nostre costat
fent créixer aqueixa bonica història.
A les vostres mans teniu el butlletí número 68 de La Bressola i això vol dir que un nou curs ha arribat a la
seua fi. Bona lectura. Vos desitjo un molt bon estiu!
Joan Sebastià Haydn
President de La Bressola
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Editorial
Per fi podem anunciar en aquest butlletí que tenim un
segon col·legi, i quin col·legi.
El Mas Rosselló és un edifici imponent de pedres i
cairons, típic de l’arquitectura de cases de pagesos
de la plana, situat a l’entrada de Canet amb 5 sales
renovades i un pati espaiós. Té totes les comoditats
per rebre els més de 40 alumnes de 6è i 5è vinguts de
les escoles de Sant Galdric i del Vernet. I com si fos
poc és a tocar de l’Arborètum. Per tant, els mestres
tindran una eina pedagògica fantàstica a disposició
per aprendre amb la mainada.
Això sí, per aconseguir aqueix espai de lloguer, el
camí ha sigut llarg. Després de la dutxa freda que ha
representat la preempció del monestir de les Clarisses
per part del batlle de Perpinyà, nos hem reivindicat per
fer valdre el nostre dret a poder obrir un segon col·legi
immersiu en català. La manifestació del 23 d’octubre,
sent tot un èxit i mobilitzant el conjunt de la societat
nord catalana, ha servit per rebre més solidaritat que

mai. I si alguns s’han limitat a nos donar copets a
l’esquena, uns quants suports han sorgit, mantenint
el seu suport econòmic per 2022 (com la Generalitat
de Catalunya al sud) o proposant alternatives reals per
rebre els alumnes. Entre aquests últims, uns quants
batlles que han entès que el deure de les institucions
és de protegir el patrimoni cultural d’aquest país i, per
tant, la seva llengua pròpia. Però també han percebut
perfectament que acollir una Bressola és una riquesa
per la vida social del seu municipi.
Això sí, de la lluita contínua als tribunals pel liceu
podem treure ja ensenyaments de l’experiència dels
últims mesos. Hem demostrat que teníem capacitat
d’adaptació i de mobilització perquè després de més
de 45 anys d’història hem esdevingut el pal de paller
de la llengua al nord. Per això tenim tot el futur per
davant, i més que el tindrem quan obrirem el liceu.
Geoffroy Lourdou i Ribot
President dels Amics de La Bressola

Voleu ajudar La Bressola i alhora tenir cura del medi ambient? L'Empresa Natur&co ha dissenyat
unes bosses d'escombraries biodegradables, reciclables, ultraresistents i de tancament fàcil,
de les quals el 100% dels beneficis obtinguts es distribuiran a les nostres escoles.
Les bosses d'escombraries es poden comprar en més de 25 punts de venda i a través
de la seva pàgina web.
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El segon col·legi de La Bressola
obrirà les portes el setembre al
Mas Rosselló
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La Consellera de la Presidència
de la Generalitat, Laura Vilagrà,
visita La Bressola

El segon col·legi de La Bressola obrirà les portes al setembre
del 2022 al Mas Rosselló, a la vila de Canet de Rosselló. El
nou centre escolar començarà el curs amb més de quaranta
alumnes repartits en una classe de sisena i una de cinquena.
El bastiment se troba al costat de l’Arborètum, un espai
amb més de 500 espècies vegetals i arbres centenaris.

El 29 d’abril, la Consellera de la Presidència de la Generalitat,
Laura Vilagrà, se va reunir amb el president de La Bressola,
Joan Sebastià Haydn, i la directora general de La Bressola,
Eva Bertrana, durant una curta visita a Catalunya Nord.
Va ser tot un honor!

La Bressola assisteix a l’Assemblea
General ISLRF i d’Eskolim a Seta
El 26 i 27 de març, La Bressola va assistir a l’Assemblea
General ISLRF i d’Eskolim a Seta amb els companys de les
escoles immersives dels altres territoris de l’estat francès:
bascos, alsacians, bretons, occitans i corsos.

Declaració conjunta a favor de
les llengües pròpies amb les
Escoles Semente i Ikastolen
Elkartea
L’11 i 12 de juny, una
delegació de La Bressola
va ser a Santiago de
Compostela per fer una
declaració conjunta al
Museu del Poble Gallec
amb les Escoles Semente
(Galiza) i Ikastolen Elkartea
(Euskal-Herria) a favor de
les llengües pròpies i d’un
currículum autocentrat:
Galeusca per la diversitat lingüística i cultural a l’àmbit
educatiu. Durant la jornada també van tenir lloc la conferència
de la directora general de La Bressola, Eva Bertrana, amb la
participació de la directora pedagògica, Olatz de Bilbao i en
Guillem Nivet, membre del Consell d’Administració.

El projecte transfronterer Joc i
Gènere completa la 1a fase
El projecte transfronterer Joc i Gènere és un projecte
compartit entre La Bressola, el CFPC, el Museu del Joguet
de Catalunya i amb el suport del Departament que té com
a objectiu la creació d’una exposició itinerant arreu dels
Països Catalans sobre el joc i el gènere des de la mirada
dels mainatges de Cicle 3, incloses les sisenes. El projecte té
una durada de dos cursos i, en aqueix primer, s’han creat
els continguts que seran la base de l’exposició mitjançant
les sessions del grup motor.
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La Mostra de Glosa de La
Bressola omple de nyacres i
garrotins la vila de Prada

Miquel Mayol, nou president
d’honor de La Bressola
El 20 de maig al vespre va tenir lloc l’obertura oficial de la
Bressolada 2022 al Mas Rosselló. L’acte, que va comptar
amb un públic nombrós, va donar el tret de sortida de
la festa de les escoles de l’endemà i va retre un bonic
homenatge al cofundador de La Bressola, Miquel Mayol
i, des d’enguany, president d’honor de l’Associació.

El divendres 1 d’abril va tenir lloc la segona Mostra de
Glosa de La Bressola al poliesportiu de Prada, un acte que
va reunir el Cicle 3 de totes les escoles i les sisenes dels
Col·legis de La Bressola. La mostra se va estructurar en
quatre proves diferents on els mainatges van demostrar
les seves habilitats cantant nyacres i garrotins. Després
d’una bona estona de deliberació, el jurat va anunciar que
els mainatges de La Bressola del Soler eren els guanyadors
i se van endur el Planxot Bressolaire.
La Mostra de Glosa té com a objectiu reivindicar l’ús del
català i denunciar l’edicte que, el 2 d’abril de 1700, va emetre
Lluís XIV prohibint la llengua catalana a Catalunya Nord.

La Bressola, present a la Diada
‘Parla-me... Diguis-me coses’ i
Sant Jordi

Un bon grapat d’alumnes
premiats al concurs de poesia
de l’Acadèmia de Montpeller i
als Premis Joves Escriptors
Les maternals de La Bressola del Vernet, Sant Esteve i Prada,
i llurs alumnes Dany Mimouni, Timéo Delgado, Ambre
Humbert-Coudert, Aaliyah Py Gineste, Lenny Raoul, Jade
David, Lou Sibieude, Rose Lucas, Esteban Lenogue; i l’alumna
del Col·legi Pompeu Fabra La Bressola Inès Piguillem van ser
premiats al concurs de poesia de l’Acadèmia de Montpeller.
D’altra banda, Lilou Cerdà, de La Bressola de Prada, i Rémi
Casanova, del Col·legi del Soler, van ser guardonats amb el
Premi Joves Escriptors de la Nit de Sant Jordi que organitza
Òmnium Catalunya Nord. Enhorabona a tots!

El 23 d’abril, La Bressola va ser present a l’avinguda Torcatis
de Perpinyà per celebrar la Diada ‘Parla-me... Diguis-me
coses’, organitzada pel Col·lectiu 2 d’Abril, i Sant Jordi.
Durant la jornada, se van fer tota mena d’activitats com
ara dictats, partides d’scrabble, lectures, una competició
del joc Paraulògic, música i tallers per a la mainada. A més,
també hi havia parades de llibres i roses, fira d’entitats i
La Bressola va oferir la xicolata per a tothom.
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Bressolada 2022
Amb l’ànim alt
1. Tret de sortida de la Bressolada 2022 al Mas Rosselló
2. Benvinguda del president i del batlle a l’estany de
Sant Esteve del Monestir i pregó de festa amb
Maria-Àngels Falqués

2

3. Cantata de la mainada: L’ANIMALARI URBÀ
4. Fideuada popular i actuació dels castellers
del Riberal
5. Actuació dels Sorollosos i ball de bastons
d’Aire Nou de Bao
6. Espectacle de Tortell Poltrona
7. Jocs tradicionals organitzats pel Col·legi
8. Danses i cançons populars amb Ramon Gual i música
amb Guillem Caux i Arno Banano per tancar la festa
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9. Fira d’entitats i parades de menjar i beguda
de les escoles i associacions de famílies
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La Bressola és una festa !
Fragments del discurs del pregó de festa
de Maria-Àngels Falqués, cofundadora
de La Bressola, fundadora de l’Editorial
Trabucaire i primera mare d’alumna,
pregonera de la Bressolada 2022
És un gran plaer de veure com avui, amb més de 1000
alumnes, s’ha multiplicat La Bressola, a la creació de la
qual, jo com a mare i la meva filla com a alumna hem
participat fa 46 anys ja...
Enguany, dia 21 de maig de 2022, tornem a celebrar
la Bressolada, que és una de les festes populars més
importants de Catalunya Nord. La podem celebrar perquè
heu estat valents, tossuts, presents, durant aquests
dos darrers anys tan difícils. Totes i tots, mares i pares,
alumnes, mestresses i mestres, professores i professors,
comunitat educativa, equip de direcció, amigues i amics.
Gràcies a la vostra acció i mobilització, els anys 2021 i
2022 quedaran com anys històrics per La Bressola i per
la llengua i la cultura catalanes.
Des del nord de Catalunya, La Bressola, al mig de la
tempesta, sembla com una illa esperançadora. Per què?
Perquè ha mantingut contra vents i marees un sistema
educatiu exemplar, valorant a la vegada la pràctica i
l’ensenyament de la llengua pròpia del país i el respecte
dels valors humans essencials al bon funcionament
d’una societat.
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L’escola no és pas únicament aprenentatge, és també
acompanyament dels joves dins la construcció de la seva
personalitat. A La Bressola, s’hi practica des del primer
curs la solidaritat intergeneracional, la verticalitat, fent de
l’escola un espai de confiança, de cohesió, on l’alumne se
sent com a casa.
La Bressola és també lloc de creativitat artística: cançons,
música, espectacles, escriptura, i altres formes d’art. La
Bressola és descoberta de pràctiques extraescolars com
els castells, les danses, les sortides, l’esport… La Bressola
és sensibilització als reptes contemporanis, com el medi
ambient, les qüestions de gènere. Amb tanta diversitat de
coneixements, La Bressola ofereix al seu jovent possibilitat
de carreres professionals fora dels camins habituals.
La Bressola és obertura sobre el món. Però l’escola és
també arrelament a un territori. La immersió practicada a
La Bressola és un estat d’esperit que ens permet de trobar
la nostra plaça com a persona i com a ciutadà, dins un
país i una cultura, la nostra, la catalana, dins el respecte
de les altres, evidentment.
Que es vulgui o no aquest territori és català. La nostra
identitat és catalana. La nostra plaça al món és Catalunya.
Per totes aquestes raons i moltes altres encara, La
Bressola és una xarxa important relacionada amb les
famílies, amb el món cultural català, amb la societat,
participa de la vida econòmica, del debat polític, de la
reflexió, de la creativitat col·lectiva.
Però avui és dia de festa, Sem aquí per fer la festa
perquè « La Bressola és una festa ! » Una festa alegre i
reivindicativa. La festa de la diversitat feliç, de la solidaritat,
del compromís i de la llibertat!

La Bressola · Escoles
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Sortim de l’escola per continuar fent Bressola
Bressola de Prada
Sortir junts de l'escola sempre nos dona
l'oportunitat de posar en pràctica tot allò
que hem après a les aules i nos permet
fer viure la llengua al carrer. Petits i grans
viuen aqueixos moments amb emoció i
l'emoció és una de les claus per aprendre
millor. A La Bressola de Prada, visitem
el castell Pams diverses vegades l'any i
el seu entorn natural nos ofereix, a cada
visita, les respostes que cercàvem. Pot
ser que hi anem per observar i pintar els
canvis d'estació, per fer un joc d'orientació
o per inspirar-nos i crear una poesia,
però la pedagogia és sempre la mateixa:
verticalitat, cohesió, respecte i ganes.

Col·legi Pompeu Fabra
Aqueix mes d’abril, els alumnes dels Col·legis
de La Bressola van poder visitar l’exposició
‘Bruixes i guaridores’ al Museu de la Casa Pairal
de Perpinyà. Els mainatges tenien diverses raons
per visitar-la, a les classes de quarta se treballa
la bruixeria dins el marc de l’Edat Moderna, a les
classes de cinquena, les llegendes i el conte. A
més, un grup va començar un projecte per donar
nom de dones de Catalunya Nord als espais del
Col·legi Pompeu Fabra i, des de les classes de
sisena, se treballa amb el grup motor del projecte
de Joc i Gènere. L’exposició reflexionava sobre el
feminicidi que va suposar l’assassinat d’unes 400
dones a Catalunya al llarg del segle XVII acusades
de bruixeria en un moment de crisi.

El vi roig de la
Bressolada 2022
“Ànim alt”
Prové de les vinyes del Mas La
Beille, de Cornellà de la Ribera,
amb sòls especials treballats en
l'agricultura orgànica. Aqueix és
un deliciós vi per a degustar a
l'aperitiu, amb xarcuteria local,
amb plats lleugers o carn a la
brasa. No vos en quedeu pas
sense! Podeu passar comanda
directament a cada escola i al
despatx de l’associació.

La Bressola · Escoles
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Bressola de Pesillà
A La Bressola de Pesillà cada dia se fa una
passejada pel vilatge per anar al parc de la
mediateca. Això permet veure canviar l’entorn al
llarg de les quatre estacions de l’any: les fulles
dels arbres, els insectes, els ocells, les plantes i
les flors... Unes excursions diàries que permeten
de viure el projecte de l’any, els cinc sentits.
Arribada la primavera, la passejada pel vilatge
se feia a la recerca de les flaires més bones. Els
mainatges van poder olorar romaní, gessamí,
espígol... Ara descobrirem que nos mostra l’estiu!

La Bressola de Sant Galdric
Seguint el projecte «El color oblidat: Dones
caminant pel món», els nins i nines de La
Bressola de Sant Galdric van visitar la Maternitat
d’Elna el passat 30 de maig. L’objectiu principal
era descobrir la figura d’Elisabeth Eidenbenz,
dona referent de Catalunya Nord. Petits i grans
van quedar impressionats amb la quantitat
de mainatges nascuts en aqueix indret i tota
la transformació que ha patit l’edifici al llarg
dels anys. La sortida els va permetre obrir la
imaginació al passat i endinsar-se a la vida que
guarden les parets de la Maternitat.

Bressola de Nyils
El 8 d’abril, els mainatges de La Bressola de Nyils van visitar el museu d’Art Modern de Ceret per
a descobrir les obres d’art modern i contemporani dels artistes que van deixar llur petjada en
aqueix vilatge. Aqueixa visita va formar part del projecte d’enguany que és l’art, el qual té per
objectiu fer descobrir l’art a través del patrimoni cultural català.

La Bressola · Escoles

Bressola del Vernet
Dins del marc del projecte d’escola, La Bressola del Vernet s’ha implicat molt en la cura del
medi ambient i el reciclatge. Durant el mes d’abril, els mainatges van gaudir d’unes sortides
enriquidores a Banyuls de la Marenda. Durant la visita al Biodiversarium, els més petits van
poder visualitzar la importància de protegir el nostre planeta blau, mentre que els més grans
van posar en pràctica el pla de treball de ciències naturals, geografia, història i art. Tots i totes
van participar en la neteja de la platja trapant tota mena d’objectes, essencialment de plàstic,
destructors del medi ambient i perillosos pel mar Mediterrani. Però d’altres tresors quedaven per
descobrir, així que se van aventurar pel passeig marítim per observar i gaudir de les escultures
d’Aristides Maillol.

Col·legi de Perpinyà
Aqueix mes de maig, els alumnes de la 6a del
Col·legi de Perpinyà van anar a la Biblioteca
Bernat Nicolau de Perpinyà on se’ls van explicar
diverses històries, com ara Boom: la guerra
dels colors, Sirenes i El conill i la moto. Aqueixa
activitat va permetre gaudir d'una estona
tranquil·la d'escolta i reflexió sobre temes tan
importants com la guerra, el gènere o l'amistat.
Després, van tenir una estona lliure per espiar
altres racons i llibres de la biblioteca i fins i tot
van poder emportar-se’n un de préstec per llegir a
casa. Una jornada enriquidora, que va servir per
conèixer millor aqueixa biblioteca de la ciutat,
descobrir nous llibres i fomentar la lectura.
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La Bressola de Sant Esteve
El dijous 12 de maig, les classes Capcir i
Cerdanya van anar a visitar l’entitat Aire
Nou de Bao, una entitat al servei de la
llengua i la cultura catalanes a Catalunya
Nord. Allà, els mainatges se van iniciar
a fer castells i van practicar ritmes amb
els tambors dels Sorollosos. Va ser un
matí molt ric, que va permetre, no només
descobrir una activitat típica de casa nostra
i el vocabulari precís que s’hi fa servir,
sinó que també van poder experimentar la
cohesió de grup, la necessària comunicació
i la col·laboració de tots per obtenir un
resultat conjunt: fer pinya és essencial per
fer funcionar el grup!

Bressola del Soler
La setmana del 7 a l’11 de març, la vila del Soler
va proposar la Setmana de la Catalanitat. Tots
els infants de l’escola van poder visitar l’exposició
de gegants, gegantins i capgrossos organitzada
per l’Associació Amistat a l’entorn del Canigó.
Una bona mostra de figures d’arreu de Catalunya
Nord que van permetre als mainatges recórrer la
nostra geografia des d’Argelers, Elna, Canet, Sant
Hipòlit o Ribesaltes, passant per Perpinyà, Tuïr i
el Soler per acabar endinsant-se cap a Vilafranca
de Conflent i fins als Angles. Un bonic viatge a pas
de gegants per aprofundir en la cultura popular
de Catalunya Nord i completar el projecte de
l’escola, la ruta pels Països Catalans.

La Bressola · Entrevista
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Entrevistem Barbara Gorrand, 39 anys,
antiga alumna de La Bressola de Nyils.
Actualment, és periodista a France 3 i
pedagoga en educació de la informació.
Nos trobem en una cafeteria al costat
del Castellet.
Com recordes la teva infància a La Bressola?
Quan vaig començar érem quatre mainatges a la classe.
Recordo que fèiem molts projectes i coses diferents. Per
exemple, anàvem a les vinyes en bicicleta, les mesuràvem
i tornàvem a classe per dibuixar el mapa i així apreníem la
geografia i les distàncies. Cada any anàvem a buscar flors,
plantàvem tomates, cuidàvem de les plantes... apreníem
molt amb els projectes. No semblava pas que estiguessis
a l’escola, sinó que feies coses amb amics.
La Bressola me va donar el gust d’estudiar i anar a classe,
és una escola que et fa pensar i despertar el sentit crític.
Quan et va sorgir la passió pel periodisme?
Me vaig adonar que volia fer periodisme quan era més
gran, però el gust per la lectura i l’escriptura va néixer a
La Bressola de Nyils. Després de l’escola, vaig estudiar
al Col·legi Jean Moulin, al Liceu Jean Lurçat i vaig fer un
any de Ciències Polítiques a Bèlgica. Després del meu
primer any d’universitat, vaig demanar fer un voluntariat
a l’Indépendant i me van dir si m’hi volia quedar. Tenia 20
anys i no m’ho vaig pas pensar.
Explica’ns la teva experiència professional...
Durant els meus inicis vaig fer les pàgines culturals, que
era molt divertit, i després durant molts anys vaig escriure
a la secció de fets diversos. Però un dia vaig dir prou i vaig

decidir marxar al Canadà. Quan ets periodista sembla que
hagis de parlar del món i explicar què li passa a la gent,
però jo només coneixia el meu poble i el departament. Me
faltava una experiència així. Vaig estar treballant durant dos
anys en un setmanari Liberté, on me van deixar la llibertat
per fer reportatges.
Allà vaig guanyar un premi de periodisme de l’Associació
de Premsa Francòfona per un reportatge sobre l’arribada
d’un refugiat sirià al Canadà. Això va fer que s’interessés
la Ràdio Televisió Nacional del Canadà que me va venir a
buscar per a treballar.
Per què vas decidir tornar a Perpinyà?
Viure al Canadà va ser una experiència genial, però hi havia
moltes coses que me mancaven, com poder prendre un
cafè a una terrassa, el ritme de treball o el temps. Quan vaig
tornar aquí me van trucar de France 3, ara fa dos anys, i hi
col·laboro de manera puntual. D’altra banda, he començat
amb el Club de la presse Occitanie a fer intervencions
d’educació a la informació i ha estat una revelació. M’encanta
veure debatre els joves de com s’informen, què pensen dels
periodistes, del món de la informació, de les xarxes socials...
Com has viscut l’evolució de La Bressola durant aqueixos
darrers anys?
És molt interessant veure com aquest sistema d’educació
que ofereix La Bressola, pensat fa 46 anys, dona les millors
eines i claus per al futur dels mainatges i que avui funciona.
En el seu moment penso que va ser una visió avantguardista.
Me fa molt plaer tenir amigues que porten els seus nins a
La Bressola.
Quan he d’anar a La Bressola a enregistrar un reportatge
veig que no hi ha massa coses que han canviat en el dia
a dia. Sí que és més gran perquè hi ha més escoles i més
mainatges, però és el mateix projecte. Me fa molta il·lusió
quan hi vaig.
Què en penses de l’afer del projecte del liceu al Monestir
del Vernet?
En parlem molt a la redacció. Quan tens un projecte que
funciona tan bé, que als alumnes i a la gent li agrada, que
hi ha possibilitats… sembla natural que hi hagi d’haver un
liceu després del col·legi. No entenc perquè no se fa, és un
problema de voluntat política.
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El grup de treball d’avaluació
de La Bressola
Durant tot el curs, un dimecres al mes, el grup de treball
de La Bressola sobre avaluació, format per diferents
mestres bressolaires, se retroba per reflexionar i elaborar
estratègies per millorar la pràctica educativa a les escoles.
Al llarg dels anys, aqueix grup ha anat prenent diverses
formes fins a se consolidar en un equip dinàmic d’una
dotzena de persones.
El curs passat, l’equip se va concentrar en fer una diagnosi
de l’avaluació a La Bressola a partir de l’opinió de tots els
mestres i en va presentar les conclusions en una jornada
de formació adreçada a tots els professionals de la casa.
Durant el procés, el grup va poder comptar amb la mirada
i experiència de na Mercè Mas i Ferrer.
Enguany, el grup engegava amb dos objectius clars:
-Elaborar una documentació base del què i el com de
l’avaluació a La Bressola tenint en compte els pilars
fonamentals que implica la immersió: verticalitat,
pedagogies cooperatives, participació…
-Fer participar els equips en la reflexió i l’anàlisi de la
pràctica educativa des d’aquesta mateixa base.
Si bé és cert que el curs i la programació del grup han estat
marcats per les dificultats generades per la pandèmia,
l’objectiu és poder presentar la feina feta en les jornades
de formació de La Bressola del mes d’octubre.

A més a més, el grup de treball permet compartir
experiències amb altres centres dels Països Catalans,
com l’Escola Marquès de la Pobla, de Capellades. Amb la
qual, a banda de visitar els espais, es van poder compartir
estratègies immersives.
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El vent i el sol

Versionada i il·lustrada per Carme Lemniscates. Editorial Ekaré
PVP : 10.90 €
Nova col·lecció que presenta pels més petits de la casa les Faules d'Isop.
Isop va ser un escriptor grec que va viure al segle vii aC i del qual es desconeix la data exacta del
naixement i la mort. De la seva biografia gairebé no hi ha res de segur, però tothom li atribueix
un conjunt de Faules, de les quals "El vent i el sol", entre altres. En aquesta faula una nena està
jugant en un jardí. El Vent i el Sol la miren des del cel, i tenen moltes ganes de jugar. «A veure
qui dels dos pot treure la capa a la nena!» diu el Vent, i tot d’una comença a bufar ben fort... Qui
guanyarà? El vent, el sol?

Capitana Rosalie

Timothée De Fombelle (amb les il·lustracions d'Isabelle Arsenault). Editorial Animallibres
PVP: 11.95 €
La Rosalie té cinc anys i mig. El seu pare és al front i la seva mare treballa a la fàbrica d'armes.
Així que, encara que no tingui l'edat, la Rosalie passa els dies a l'escola, a la classe dels més
grans. Tothom pensa que somia i dibuixa mentre espera el vespre. Mentre els grans fan tasques
essencials, com fer feina i aprendre, a ella li encarreguen tasques menors, com ara anar a buscar
llenya per a l’estufa. Enmig de la desolació, però, Rosalie es dibuixa al cap una mena de missió
misteriosa i secreta per comprendre allò que amaguen els adults i veïns del seu voltant. Una
missió, com les dels soldats reals. És capitana i té un pla.

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

Si ets del Nord... Ajuda La Bressola

Novetats d'estiu

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.

