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Tecnonnac. Un premi que és de tots!
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Vols col·laborar amb l’AMPA?
Arriba la calor i amb ella el final de curs, un final sempre ple
d’activitats: Pujada a Montserrat, sopar solidari de Santa Joana, Festa
Infantil, 4x4 de futbol, Festa de l’Esport...
Com probablement sabeu molts de vosaltres la Junta de l’AMPA,
integrada per uns pocs pares i mares de l’Escola, organitza aquestes i
altres activitats amb la col·laboració de delegats i altres voluntaris per
tal de fomentar i ampliar les relacions entre famílies i amb l’Escola.
Per a aquells que ens coneixeu poc, deixeu-nos fer cinc cèntims de tot
allò que la quota anual familiar de l’Ampa fa possible:
• El més important, el fons d’ajut, que permet garantir la continuïtat
de l’escolaritat dels alumnes en cas de mort d’algun dels pares o
tutors o per altres circumstàncies especials.
• S’organitzen també múltiples activitats lúdiques (4x4 de futbol per
als alumnes de primària, festa de l’esport per a tots els esportistes i
les seves famílies, festa infantil per a famílies d’infantil i del primer

cicle de primària, la Nit de les Arts per als nois i noies d’ESO i
Batxillerat i altres obertes a tothom, com el Caminampa o la pujada
a Montserrat).
• Hi ha també diverses activitats solidàries, entre les que destaquem
fonamentalment el sopar de Santa Joana, l’Amparadeta de Sant Jordi
i el projecte de Badalona, que ja comença a consolidar-se.
Com veieu són moltíssimes activitats a dur a terme i tot i que molts
ja col·laboreu, creiem que encara podem ser més. Per això aprofitem
aquest darrer número de l’Infonnac d’enguany per animar-vos a participar de primera mà incorporant-vos a la Junta executiva de l’AMPA.
Segur que teniu molt a aportar! A més, en breu tindrem eleccions a
Junta i sempre és bo una mica de renovació. Si esteu interessats en
col·laborar, poseu-vos en contacte amb nosaltres:
ampa@lestonnac-bcn.cat
Bon estiu!!
Carme Pretel, Vocal a la Junta de l’AMPA

Presidenta: Mar Pla
Vicepresident: Oriol Admetlla
Secretària: Núria Sánchez
Tresorer: Jorge García

AC T UA L I TAT

juny 2017

No fa pas gaire temps que el valor de l’esforç era present a quasi
totes les cases. Si es volia alguna cosa, estava implícit el fet que allò
no era gratuït i costava un esforç, o bé una renúncia. Es podia decidir entre dues opcions i renunciar a una d’elles per aconseguir-ne
l’altra. I és que el món real funciona així. L’esforç és un puntal a
l’hora d’encarar situacions com les actuals. És aquest valor el que
farà que se superin situacions adverses i el que farà que siguem
millors en el futur. No ens preocupa caure en situacions difícils,
però sí com sortir-ne. És un tema de valors. Reforçar aquest valor
farà una societat més forta i més preparada, ja que les crisis no se
solucionen soles.
“Les capacitats ens vénen donades i cal que les acceptem i les desenvolupem en el màxim grau, però l’esforç és el que ens permet
estirar al màxim el potencial humà que tots portem a dins. Els pares
pateixen quan els fills s’esforcen i no aconsegueixen el que es proposen. Senten la temptació de resoldre’ls el problema, de dissoldre

les seves contrarietats, però aquest esforç que fan és precisament
el que cal educar, perquè l’hauran de conrear al llarg de tota la seva
vida i sense ell no podran reeixir com a ciutadans.” [1]. Fer camí
implica un esforç, implica renunciar a coses, si més no, implica
renunciar a quedar-nos on som, a deixar la comoditat de la llar per
anar vers quelcom promès: el cel nou i la terra nova.
Treballar per un món més just implica també un esforç. Des de la
FISC ho tenim clar. No ho aconseguirem si tots no aportem una
mica del nostre esforç. Diuen que una flor no fa primavera, però
moltes estrelles fan un cel molt lluminós. I amb l’esforç de cadascú
de nosaltres la FISC pot tirar endavant diferents projectes, que tot
i que siguin costosos, amb tots els nostres granets de sorra es
poden tirar endavant.
Josep Salvà, coordinador de Pastoral, enllaç FISC-Escola
[1] Francesc Torralba;
http://amesweb.tripod.com/laculturaesforc.htm

Badalona, colze amb colze

dit, en un punt d’equilibri clau amb la nostra tradició educativa.
Enguany ens hem adherit a la xarxa d’escoles Escola Nova 21. Escola
Nova 21 és una aliança d’entitats i escoles
que tenen com a objectiu fer créixer les
accions de canvi educatiu. De moment ens
trobem en una fase molt inicial del programa;
tot just s’han realitzat un parell de trobades
amb el doble objectiu de compartir experiències amb escoles de la nostra zona i de
reflexionar sobre el moment educatiu en el
WI-F
que ens trobem i el camí que cada escola vol
I
recórrer.
Com a Escola tenim molt clar que volem continuar vetllant perquè el nostre projecte continuï sent viu, actual i cada vegada més ric. Tal
i com diu el Projecte de la Companyia de
Maria, la millora i la renovació contínua i la reflexió sobre la pròpia
pràctica són garantia d’una educació de qualitat.
Anna Gal-Boguñá, Cap d’estudis d’infantil i cicle inicial de Primària
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L’esforç

Tradició, innovació... i Escola Nova 21
Les escoles d’avui vivim en un repte continu. Els mitjans de comunicació en van plens: contínuament escoltem que cal canviar el
sistema educatiu, que cal innovar, que a les
escoles els cal una bona sacsejada,... Aquí a
l’Escola en som molt conscients. Però també
som conscients que ja fa anys que estem
caminant enriquint el nostre Projecte
Educatiu. És un projecte viu, dinàmic, que ens
permet buscar el punt d’equilibri entre la
nostra tradició i la innovació pedagògica.
Aquests darrers cursos han estat fonamentals
REE
F
per anar implementant diferents estratègies
metodològiques que donen resposta a
la necessitat de consolidar el treball de les
competències bàsiques i d’integrar les
intel·ligències múltiples. Els projectes interdisciplinaris, el treball cooperatiu, el projecte d’interioritat, els
tallers... són exemples de situacions en les quals des de l’Escola
anem integrant la innovació pedagògica, però sempre, com ja hem

3

Fa tres anys començàvem la nostra col·laboració amb la Comissió
de Beques de Lestonnac de Sant Roc. Una aventura que iniciàvem
amb molta il·lusió però sense saber quin era el nostre límit amb
aquest agermanament.

nitzat pels alumnes de les dues escoles; uns com a actors i altres
com a espectadors.

Les idees inicials han anat consolidant-se i aquest curs vam incorporar una nova proposta. El primer any ens vam centrar amb les
campanyes per recollir fons: Amparadeta per fer front al cost del
lloguer d’autocars per tal de que els alumnes poguèssin recuperar
les sortides de tardor i de final de curs segons les necessitats de
cada cicle educatiu. Campanya de beques 90x75 per recollir fons i
ajudar a l’escolaritat de les famílies amb més necessitats econòmiques. El segon any, “involucràvem” els alumnes de batxillerat amb
la proposta de voluntariat. Joves de primer i segon de Batxillerat
han col·laborat amb el professorat de Sant Roc ajudant en tasques
educatives bàsiques: suport de lectura, sicomotricitat, plàstica...

Les campanyes per recollir fons han tingut una resposta molt positiva. L’Amparadeta va recollir un total de 2.150 € amb la venta de
llibres, roses, punts de llibre fets pels alumnes de Badalona i altres
objectes relacionats amb la diada de Sant Jordi. La campanya de
beques ha assolit pràcticament el resultat del primer any amb un
total de 4.375 €. Seixanta dues famílies i un grup de mestres han
fet possible aquests resultats. A tots vosaltres MOLTES GRÀCIES.

Aquest any, i coincidint amb la celebració dels 20 anys de teatre a
l’Escola, els alumnes de 3r i 4t de primària, van portar la representació de la llegenda de Sant Jordi a Badalona. Tots els alumnes des
de P3 fins a 4t d’Eso van gaudir de les aventures del cavaller Sant
Jordi, el drac i la Princesa. Va ser una gran tarda de teatre proptago-

Si fem un balanç d’aquest curs, el balanç no pot ser més que positiu
en tots els sentits.

L’alumnat de batxillerat tampoc es queda enrera. Dotze alumnes i
dues mares han dedicat des del mes d’octubre fins a final de curs,
unes hores a la setmana a fer de voluntaris i voluntàries. Tots es
mereixen el nostre reconeixement més agraït i sincer.
I el proper curs què?: doncs seguirem treballant per tal d’aportar el
nostre granet de sorra a un projecte educatiu que ens ha atrapat
des del primer dia. Lestonnac ens uneix!!!
Oriol Admetlla, Coordinador activitats envers
Lestonnac de Sant Roc

Vocal: Joan Vidal-Jove, Carlos Bonmatí i Carme Pretel
Coordinador de continguts: Carlos Bonmatí
Col·laboradors: els sotasignants de cada article
Impressió: Litografia Rosés

L’Infonnac no es fa responsable de les opinions publicades a la revista, només és un mitjà per la seva difusió.
Sí que pot decidir la no publicació en cas que existeixin certs valors amb les paraules utilitzades. Contacte: infonnac@gmail.com
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Paco Marín, fill d’una nissaga de conductors d’autocars

PACO MARÍN,
RESPONSABLE
DEL SERVEI
DE TRANSPORT
DE LESTONNAC.

Caminar pels passadissos de Lestonnac amb en Paco Marín és una
excel·lent mesura per veure fins a quin punt és una persona
coneguda i estimada a l’Escola. Tothom el para, el saluda o li fa
broma. Ell s’encarrega del servei de transport de Lestonnac, una
feina que fa des dels anys 70 i que abans ja feia el seu pare. El Paco
Marín es fill d’una nissaga de conductors d’autocars, que viu la seva
feina amb devoció i molt sentit de la responsabilitat.
Quins serveis realitza la teva empresa a Lestonnac?
Nosotros nos hacemos cargo del transporte escolar diario, de las
excursiones y de las salidas de los profesores. Tengo dos autocares,
pero me encargo de contratar los servicios externos de otras
empresas de transporte cuando se necesitan más autocares. Hay
veces que salimos hasta nueve autocares a la vez.
Nou autocars a l’hora, no deu ser fàcil?
Para nada. Pau Clarís es una calle complicada, con mucha circulación,
la parada del bus, los padres aparcados en doble fila. Suerte que
ahora con las vallas de protección estamos más tranquilos, antes
sufríamos mucho que un niño se cayera a la calzada. Las salidas las
organizamos milimétricamente con los profesores para que los
niños salgan del colegio y entren directamente en los autocares,
para que no se esperen en la acera. Es lo más rápido y seguro.
La seguretat és important per vosaltres?
La seguridad es nuestra obsesión. Que todos los autocares cumplan
las normativas, que lleven cinturones, que tengan protección
antivuelco. Los autocares pasan la ITV cada 6 meses. Antes los
niños podían ir en los asientos de tres en tres y esto ahora es
impensable.
I què tal es porten els nens de Lestonnac a l’autocar?
Bien (riu). Lo importante es que estén sentados, sin moverse
demasiado. Es un tema de seguridad. El autocar es una extensión
del aula y los niños de Lestonnac se portan muy bien.
I el soroll dins de l’autocar, com el portes?
Sin problema. Me hace gracia porque cantan las mismas canciones
de siempre: la de los elefantes, la de bote de cola-cao... Y a los más
mayores, pues la música de hoy en día. Les encanta el Fonsi ese, el
del Despacito (riu). Yo les pongo películas que les ayuda a estar más
tranquilos y también así se marean menos.
Quan heu de sortir molts autocars, com ho organitzes?
Con tiempo. En setiembre me pasan el planning de todas las

excursiones del año y yo me planifico hasta el final de curso.
Cuando salimos más de un autocar, yo voy siempre el primero, así
marco la velocidad y las paradas. Y a la vuelta al revés, salgo el
último, así si algún autocar tuviera un problema lo vería enseguida.
Me gusta tenerlo todo controlado, a veces creo que padezco
demasiado por todo (riu). Pero yo soy así.
Alguna anècdota?
La mejor anécdota es que no tengo ninguna anécdota importante
que contar. Recuerdo un año que en el Parc de la Torreblanca hubo
un incendio de una caseta de petardos que generó mucho humo y
me llamaron para ir a buscar a los niños antes de hora. Pero era
imposible, los bomberos lo tenían todo cortado, yo iba llamando a
todos mis compañeros para ver si alguno estaba cerca. Llamé a
todo el mundo. Pero nadie podía acercarse. Al final no pasó nada,
pero pasamos nervios.

EL AUTOCAR ES UNA
EXTENSIÓN DEL AULA Y
LOS NIÑOS DE LESTONNAC
SE PORTAN MUY BIEN.”
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Xarxa 3D: un curs amb propostes ben diferents però
d’acceptació multitudinària!
El projecte Xarxa 3D segueix oferint cada curs escolar diferents
propostes formatives i algun taller. Les xerrades intenten ser variades i que despertin interès a la comunitat educativa. Diferents
persones hi heu participat aquest curs i us ho agraïm!
Hem organitzat reunions formatives per fer de la lectura una aventura, hem escoltat a un mediàtic de la psicologia positiva i fins i tot
ens hem endinsat en temes d’educació de la interioritat a través
del Mindfulness.
En Juanjo Fernández ja és un clàssic donant-nos pautes i bones
recomanacions per ajudar els nostres fills a ser bons lectors. Les
mestres de P5 el van acompanyar per explicar com motivem
l’aprenentatge de la lectoescriptura a l’Escola. Ara que s’apropa
temps de vacances tan de bo recordem un dels consells d’en Juanjo:
és imprescindible que siguem bons models lectors per als nostres
fills i gaudim d’alguna lectura estiuenca.
En Víctor Küppers va mostrar-se com el gran comunicador que és i
no ens va deixar indiferents. Va fer honor a una de les seves frases
preferides atribuïda a la Mare Teresa de Calcuta: “que mai ningú no
arribi a tu sense que en anar-se’n se senti una mica millor i més
feliç”. Li agraïm la seva aportació que ens va comunicar amb passió
i amb entusiasme. Els assistents que omplíem a vessar la sala
d’actes vam sortir de la xerrada amb ganes de seguir vivint amb
uns valors positius i amb alegria.
La pràctica de mindfulness ens permet aturar-nos, prendre alè i
connectar amb el que està passant a cada moment, dins i fora de
nosaltres, per donar-hi una resposta conscient i atenta. Joost
Scharrenberg i Elisenda Pallàs van ser els instructors encarregats de
portar el taller de mindfulness i són coordinador i co-trainer a
Espanya de AMT (Academy for Mindful Teaching), en el Mètode
Eline Snel©. En el taller que va tenir gran èxit participatiu oferint
dues sessions dobles, els participants van experimentar senzilles
tècniques per incorporar a la vida quotidiana i compartir en família.
En les diferents propostes la vostra participació és imprescindible,
com també ho és l’inestimable suport de l’AMPA per a organitzarho. Ara que el curs s’acaba us enviarem a les famílies una enquesta
de satisfacció específica per tal que valoreu la vostra experiència en
cas que hi hagueu participat. I tant si heu aprofitat les propostes
com si no hi heu assistit us demanarem que ens ajudeu a seguir
ampliant noves possibilitats per seguir creixent en xarxa! Fins el
proper curs!
Equip Xarxa 3D

PD: en aquest número de l’Infonnac volem retre homenatge a
Carles Capdevila, mort el dia 1 de juny. Ell forma part del Xarxa 3D
per sempre, ja que va venir a l’Escola a oferir-nos la xerrada
magistral “educar amb humor”. Descansi en pau.

AC T UA L I TAT

VI Lestonnac Montserrat
Més enllà de les experiències viscudes, dels records, del cansament, del
camí… volem compartir amb vosaltres algunes impressions que ens
heu fet arribar.
Gràcies de tot cor i fins la 7ª… i tornarem!!
Va ser un plaer tornar a fer aquesta pujada a Montserrat. És per a mi
una tradició i forma ja part d’una de les coses fixes que faig cada any.
Si no la fes, ho trobaria a faltar molt!! Us dono les gràcies un cop més
a tota l’organització per fer-ho possible!!!
Les gracies te les tenim que donar nosaltres. Va estar un plaer poder
compartir aquesta “festa” amb tots vosaltres. El grup és molt simpàtic.
També et volem felicitar per la impecable organització i per l’oportuna
i extraordinària logística.
Una forta abraçada.
Jo volia agrair als organitzadors tota la feina feta, que és bestial. Va
estar molt bé i va ser un plaer compartir l’experiència.
Vull agrair la bona organització de la caminada, gràcies a ella vau fer
que la duresa de la caminada fou més fàcil. Gràcies de tot cor, ha sigut
una gran experiència.
Felicitats a tots els que feu possible aquesta cita anual.
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VOLEIBOL 2016 - 2017
Ja estem arribant a final de temporada i cal fer balanç de la mateixa.
Tots els equips han assolit les fites marcades quan va comença la
temporada. L’equip Aleví, format amb una gran barreja d’edats i
jugant la majoria en una categoria superior, ha millorat molt, fet que
veurem el proper curs. L’equip PreInfantil, format per 15 jugadores,
moltes d’elles noves, va fer una primera fase d’aprenentatge on
només van guanyar un partit però millorant molt els seus coneixements, cosa que les va portar a quedar primeres a la segona fase.
L’equip Cadet escolar, molt just en nombre de jugadores, va patir
forces lesions, tot i així va quedar segon a la primera fase i tercer a la
segona. Els equips federats es van classificar per jugar la fase d’ascens
fet del tot increïble i en aquesta fase l’equip Juvenil va quedar primer

9
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Enhorabona a l’equip Pre-infantil
classificat i el Cadet sisè, i això ens va portar a la quarta posició de la
classificació conjunta que no permet l’ascens de categoria. Però això
ha estat un gran aprenentatge pel proper curs on l’objectiu ja serà
pujar de categoria. Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç de
jugadores, entrenadors, pares i mares. Moltes felicitats a tots plegats.
També aquest any hem tirat endavant el primer campus de volei de
l’escola que tindrà lloc del 6 al 9 de setembre a l’Hospitalet de l’Infant
i esperem que tot surti perfecte ja que de moment la resposta de les
jugadores així ho fa pensar. Esperem que aquesta nova iniciativa tingui continuïtat i millores any darrera any.
Manel Montesinos, cap secció Vòlei

Destacat durant la temporada esportiva per la seva
conducta d'acord amb els valors positius i educatius
de l'esport promoguts per la campanya "Compta fins a tres".
És un premi on es destaca el joc net, l'esportivitat
i el bon ambient dels terrenys de joc a l'esport escolar.

Finalment la Primera Edició del Campus de Volei Lestonnac
setembre es durà a terme.

PREU I PRESTACIONS DEL CAMPUS:
El preu del campus és de 200 euros i inclou:
• Roba de campus personalitzada.
• Activitats de lleure.
• Entrenadors titulats.
• Entrenaments de 2 hores al matí i 2 hores per les tardes.
En el Pavelló Municipal d’Esports (carrer Tivissa 3 L’Hospitalet
de l’Infant)
• Assegurança civil i mèdica.
• Servei de bus d ‘anada i tornada- sortida dia 6 de setembre 10 h.
i tornada dia 9 setembre, arribada a Bcn cap a les 14 h. Punt de 		
sortida davant de l ‘Escola.
Dia d’entrada: dimecres 6. Primer àpat el dinar.
Dia de sortida: dissabte 9. Últim àpat el esmorzar.
Tres pensions complertes.
Allotjament (en habitacions de 4 persones amb parquet, aire
condicionat, terrassa i bany complert) i manutenció a la
Residència ASTER (Urbanització Hifrensa s/n) l’Hospitalet de l’Infant.
Telèfon 97 782 34 40. Cal portar llençols i tovalloles.

PLANNING GENERAL DE CAMPUS
HORARI TIPUS DE CAMPUS
08:00 h. LLEVAR-SE
09:00 h. ESMORÇAR I ENDREÇAR HABITACIONS
10:00 - 12:00 h. ENTRENAMENTS
12:30 - 13-30 h. PLATJA - LLEURE I VOLEI PLATJA.
14:00 h. DINAR
15:00 - 15:45 h. DESCANS
16:00 - 18:00 h. ENTRENAMENTS
18:30 h. ACTIVITATS DE LLEURE.
20:00 - 21:00 h. DUTXES
21:00 h. SOPAR
22:00 h. JOC DE NIT
23:30 h. DORMIR

E S P O RT S

infonnac

juny 2017

10

Equip de natació
Les paraules per definir aquesta segona part de la temporada crec
que serien:
GANES-TREBALL-COMUNICACIÓ-BONA FEINA-ÈXITS
A l’anterior Infonnac ja vam poder comentar la primera competició,
la COPA DE NADAL, i ara ens tocaria fer un resum de la resta de
competicions d’aquest curs 16-17.
MARATÓ DE NATACIÓ
La vam realitzar el dissabte 11 de febrer a la piscina d’Horta,
recordem que la marató és aquella prova que es realitza per categories, on durant 30 minuts van fent relleus i es van contant les
piscines nedades, amb l’objectiu d’anar cumulant metres i sumarlos a les següents categories.

NEDADOR COMPLERT
Aquesta competició es va dur a terme en dues jornades a la piscina
del Sant Andreu.
Els nedadors havien de demostrar que eren els millors de la seva
edat, en el cas dels nens i nenes de primària, nedant els diferents
estils i a partir dels Infantils la classificació ja era per categories.
A priori pot semblar una prova fàcil, però és una prova complicada
ja que implica dominar TOTS els estils.
ELS RESULTATS GENERALS VAN SER MOLT BONS I CAL DESTACAR
• Laia Alcaide: 2a classificada categoria PreBenjamí femení 2010
• Leo Jacquetton: 1r classificat categoria PreBenjamí masculí 2009
• Noa Estrada: 2a classificada categoria Benjamí femení 2007
• Lucía Millan: 1a classificada categoria Aleví femení 2006
• Samuel Raluy: 3r classificat categoria Aleví masculí 2005
• Beatriz Maristany: 3a classificada categoria Infantil femení
• Berta Fitó: 2a classificada categoria Cadet

L’ESTRUCTURA DE LA PROVA ERA:
• PreBenjamins: 25m crol i 25m esquena
• Benjamins: 25m crol, 25m esquena i 25m braça
• Alevins: 50m crol, 50m esquena, 50m braça i 25m papallona
• Infantils, cadets i juvenils: 50m crol, 50m esquena, 50m braça
i 50m papallona.

11

infonnac

E S P O RT S

juny 2017

FINAL DE BARCELONA
El nostre handicap és que a la primera franja, on portem
PreBenjamins i Benjamins, hi portem els més menuts i poques
entitats tenen nedadors PreBenjamins, és a dir, nens de 1r i 2n de
primària. Tot i així anaven a bon ritme i no es van deixar impressionar
i van quedar quarts de la seva categoria a la classificació general.
Els Alevins van quedar tercers, els Infantils tercers i els CadetsJuvenils van quedar vuitens.
A la classificació final, és a dir, sumant tots els metres, vam quedar QUARTS!
Bona feina d’equip.

A PRIORI POT SEMBLAR
UNA PROVA FÀCIL, PERÒ ÉS
UNA PROVA COMPLICADA
JA QUE IMPLICA DOMINAR
TOTS ELS ESTILS”

La competició estrella per començar a posar punt i final a la temporada, on els nedadors opten a classificar-se per la final de Catalunya, a
excepció de la categoria PreBenjamí.
Els 4 primers classificats passaven directes a la final de Catalunya.
La feina dels últims mesos es va notar amb els resultats, ja no només
pels premis recollits, sinó amb les marques personals de cada nedador.
CATEGORIA PREBENJAMÍ
• Judit Alcaide: 2a classificada 25m esquena
• Laia Alcaide: 10a classificada 25m esquena
• Clara García: 11a classificada 25m esquena
• Candela Hidalgo: 13a classificada 25m esquena
• Eider Martín: 5a classificada 25m braça
• Leo Jacquetton: 1r classificat 25m esquena
• Oriol Jaumot: 3r classificat 25m esquena
• Oriol Cartes: 6è classificat 25m esquena
• Marc Cosín: 7è classificat 25m esquena
• Àlex Marco: 8è classificat 25m esquena
• Joan Cavero: 14è classificat 25m esquena
• Aleix Teodoro: 3r classificat 25m braça
RELLEUS: 4X25 LLIURE
• 3r classificat: Judit Alcaide, Eider Martín, Leo Jacquetton
i Aleix Teodoro
• 6è classificat: Laia Alcaide, Candela Hidalgo, Oriol Jaumot
i Àlex Marco
• 13è classificat: Joan Cavero, Oriol Cartes, Marc Cosín i Clara García
CATEGORIA BENJAMÍ
• Cristina Maristany: 1a classificada 25m esquena
• Noa Estrada: 5a classificada 25m esquena
• Beth Marco: 9a classificada 25m esquena
• Carla Costa: 9a classificada 25m braça
• Naiara Martín: 11a classificada 25m braça
• Carla Cosín: 15a classificada 25m braça
• Mireia Garrido: 18a classificada 25m braça
• Judit Salmeron: 2a classificada 25m crol
• Unai Cacciacane: 8è classificat 25m esquena
• Armand Padrós: 9è classificat 25m esquena
• Fènix Martín: 10è classificat 25m esquena
• Àlex Pont: 14è classificat 25m esquena
• Eugeniy Ventura: 4t classificat 25m braça
• Abel Teodoro: 8è classificat 25m braça
• Xavi Segovia: 15è classificat 25m braça

LA FEINA DELS ÚLTIMS
MESOS ES VA NOTAR AMB
ELS RESULTATS, I AMB LES
MARQUES PERSONALS DE
CADA NEDADOR”

RELLEUS: 4X25 LLIURE
• 5è classificat: Eugeniy Ventura, Abel Teodoro, Judit Salmeron
i Noa Estrada
• 6è classificat: Fènix Martín, Unai Cacciacane, Cristina Maristany
i Carla Costa
• 10è classificat: Armand Padrós, Àlex Pont, Beth Marco i Mireia Garrido

CATEGORIA ALEVÍ
• Eva Castel: 2a classificada 50m esquena
• Marta Maristany: 3a classificada 50m esquena
• Anna Metzger: 4a classificada 50m esquena
• Abril Vilalta: 10a classificada 50m esquena
• Daniela Álvarez: 11a classificada 50m esquena
• Irene Rodríguez: 12a classificada 50m esquena
• Lucía Millán: 1a classificada 50m braça
• Marta Riera: 5a classificada 50m braça
• Ivette Mercadé: 8a classificada 50m braça
• Anna Enamorado: 9a classificada 50m braça
• Valeriy Ventura: 1r classificat 50m esquena
• Samuel Raluy: 2n classificat 50m esquena
• Jan Estrada: 3r classificat 50m esquena
• Arnau Momparler: 6è classificat 50m esquena
• Noah Jacquetton: 9è classificat 50m esquena
• Pau Garrido: 6è classificat 50m braça
• Pau Vázquez: 11è classificat 50m braça
RELLEUS: 4X25 LLIURE
• 2n classificat: Marta Maristany, Marta Riera, Jan Estrada
i Samuel Raluy
• 8è classificat: Lucía Millán, Eva Castel, Valeriy Ventura,
Noah Jacquetton
• 13è classificat: Abril Vilalta, Anna Metzger, Pau Vázquez, Pau Garrido
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CATEGORIA INFANTIL
• Beatriz Maristany: 1a classificada 100m esquena
i 7a classificada 100m crol
• Judith Raluy: 3a classificada 100m braça
• Clara Rodríguez: 12a classificada 100m braça
• Eric Gasch: 6è classificat 100m esquena
• J oan Riera: 7è classificat 100m braça i 9è classificat 100m crol
RELLEUS: 4X50 LLIURE
• 5è classificat: Eric Gasch, Joan Riera, Beatriz Maristany i Judith Raluy
CATEGORIA INFANTIL
• Berta Fitó: 2a classificada 100m esquena i 2a classificada 100m crol
• Clàudia Mercadé: 2a classificada 100m braça
i 12a classificada 100m esquena
• Paula Granada: 13a classificada 100m esquena
i 16a classificada 100m crol
• Elena Blanch: 15a classificada 100m esquena
i 21a classificada 100m crol
• Pol Gasch: 2n classificat 100m esquena i 8è classificat 100m braça
RELLEUS: 4X50 LLIURE
• 6è classificat: Pol Gasch, Joan Riera, Paula Granada i Berta Fitó
CATEGORIA JUVENIL
• Andrea Montero: 2a classificada 100m papallona
i 3a classificada 100m braça
• Pau Sánchez: 2n classificat 100m esquena
i 4t classificat 100m papallona

AIGÜES OBERTES
Una nova jornada ens esperava el diumenge 28 de maig i aquesta
vegada no es tractava de nedar a una piscina com estàvem acostumats, sinó nedar al mar.
Una activitat que s’havia obert al consell escolar enguany i que tot
i el neguit inicial de nedar al mar, va ser tot un èxit.
Van participar 32 nedadors, alguns d’ells amb mares i pares que els
acompanyaven a fer la travessa de 50, 100 o 200 metres i tots ells
van aconseguir arribar al seu objectiu i gaudir d’una nova i emocionant jornada aquàtica.
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FINAL DE CATALUNYA
Diumenge 4 de juny ens esperava una jornada intensa a Igualada,
seu de la final de CATALUNYA.
En aquesta competició final hi van poder participar els nedadors que
es van classificar a la prova de la Final de BCN i uns altres van arribar-hi perquè alguns nedadors van renunciar a participar.
LES CLASSIFICACIONS DE LA FINAL
• Cristina Maristany: 8a classificada 25m esquena
• Judit Salmeron: 5a classificada 25m crol
• Eva Castel: 11a classificada 50m esquena
• Marta Maristany: 14a classificada 50m esquena
• Anna Metzger: 16a classificada 50m esquena
• Lucía Millán: 4a classificada50m braça
• Arnau Momparler: 6è classificat 50m esquena
• Samuel Raluy: 7è classificat 50m esquena
• Jan Estrada: 11è classificat 50m esquena
RELLEUS 4X25 LLIURE: 4T CLASSIFICATS
Marta Maristany, Lucía Millán, Jan Estrada i Samuel Raluy
• Beatriz Maristany: 4a classificada 100m esquena
• Judith Raluy: 7a classificada 100m braça
• Berta Fitó: 6a classificada 100m esquena i 5a classificada 100m crol
• Clàudia Mercadé: 5a classificada 100m braça
• Andrea Montero: 7a classificada 100m papallona
• Pau Sánchez: 6è classificat 100m esquena
i 3r classificat 100m papallona

13

infonnac

juny 2017

E S P O RT S

Bàsquet, un curs més
Un curs on destaquem com sempre per sobre dels resultats, com són
els nostres equips. Intentem jugar bé a bàsquet però sobretot formar
grans persones a través dels valors de l’esport... i estem molt contents perquè ho estem aconseguint, FELICITATS JUGADORS I
ENTRENADORS/ES per fer que els nostres equips siguin identificables pel seu comportament dins i fora de les pistes.
A nivell esportiu cal destacar que aquest any tres equips han guanyat
les seves lligues, CADET A MASCULÍ, CADET B MASCULÍ i MINI
FEMENÍ, FELICITATS CAMPIONS!!
També comentar que el Benjamí Femení ha quedat campió de
SEMÀFOR DE VALORS CEEB on és premia el comportament de
l’equip. Ens agrada molt rebre aquest premi.
Aquest any marxa la generació del 1999, moltes gràcies nois per tots
aquests anys portant el nom de l’Escola com ho heu fet per tants i
tants camps de bàsquet, molta sort i Lestonnac és i serà sempre casa
vostra. OSCAR MARTIN, JORDI TOMÀS, RAMÓN PARICIO, MARCEL
FUERTES, POL SENDINO, MARTÍ MIRET, RICARD LLADÓ, YANICK
BERKOVITS, HUGO ARCOS I IÑIGO DEL VAL.

Aquest curs diversos equips han anat a diferents tornejos, el de la
Salle Palamós on van anar dos equips, al torneig del BAM on va anar
un equip i el torneig de la Compañia de María Zaragoza on van participar quatre equips de l’Escola. Les tres experiències han estat molt
positives i enriquidores i ja tenim ganes de repetir.
Aquest setembre farem el segon campus de bàsquet, després de
l’èxit del curs passat afrontem la segona edició amb encara més
il·lusió i amb força més participants. Moltes gràcies per la confiança,
ja tenim ganes de començar.
Els més petits de la casa van fer la ja tradicional trobada d’escoles de
bàsquet a l’Escola Llor de Sant Boi. Més de 70 nens i nenes de 1r, 2n
i 3r van gaudir d’un matí de bàsquet. No ens cansem de veure la
il·lusió a les seves cares davant dels seus primers partits.
El passat 10 de juny vam celebrar la FESTA DE L´ESPORT, èxit
rotund d’assistència i d’ambient, un dia on gaudim de l’esport amb
la millor companyia. L’any que ve, més i millor!
Per últim agrair de tot cor el suport que rebem de les famílies, sense
vosaltres no seria possible.
Us desitgem que passeu un molt BON ESTIU !!!

Cal comentar que hi havia un gran nivell i els nostres nedadors van
competir molt bé i van marxar amb la satisfacció d’haver-ho donat
tot i haver-ho fet bé.

FELICITATS A TOTS PER LA GRAN TEMPORADA I LA PRÒXIMA MÉS I MILLOR!

Anna Coma, cap secció natació

Això no s’acaba aquí, fins sempre!
768 entrenaments, més de 15.000 viratges, 60
competicions nedades, més de 260.000
segons sumats al cronòmetre, 10 manoples trencades, més de 400 salts, 100
amics, 7 entrenadors i milers de riures i
grans. Aquests són els números que corresponen a 18 anys de l’Equip de Natació
Lestonnac que sumem entre els dos. Darrere de
cada xifra hi ha una història, un moment que no podrem oblidar
mai: recordarem la nostra primera competició i els nervis que
l’acompanyen, els entrenaments diferents, els berenars, les piscines
i totes aquelles persones que han estat al nostre costat. Davant de
tot, i representant a l’Equip està la nostra entrenadora Anna Coma

que ens ha sabut suportar durant tots aquests anys i sempre està
allà per salvar-nos d’alguna que altra sèrie. També ens enrecordem
dels que van ser entrenadors com el Carles, l’Andrea i la Gemma
que van aportar el seu granet de sorra; i les noves incorporacions
com la Marta, la Magda i la Blanca, elles dues que desprès d’estar-se
uns quants anys nedant al nostre costat, han passat a l’altra banda,
a liderar els futurs grans nedadors. I no ens podem deixar els nostres
companys: petits, mitjans i grans, els que esperem que segueixin
entrenant com fins ara.
Bé, nosaltres ja deixem l’Equip, físicament, però darrere nostre hi
queden encara grans nedadors, i sobre tot grans persones. Al cor
sempre portarem l’Equip de Natació de Lestonnac!
Pau i Andrea, 2n batxillerat

AQUEST ANY MARXA LA GENERACIÓ DEL 1999,
MOLTES GRÀCIES NOIS PER TOTS AQUESTS ANYS PORTANT
EL NOM DE L’ESCOLA COM HO HEU FET PER TANTS
I TANTS CAMPS DE BÀSQUET, MOLTA SORT I LESTONNAC
ÉS I SERÀ SEMPRE CASA VOSTRA”

PRIMERA RUA DE CARNAVAL DE L’ESCOLA PELS CARRERS
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Tecnonnac, un premi que és de tots!

“Casa nostra és casa vostra”

Quina gran alegria quan reps una trucada d’un membre del jurat d’un
premi al qual t’has presentat! I més tenint en compte que la notícia
d’un segon premi és resultat de l’esforç de moltes persones!

El passat 14 de febrer vam organitzar a l’Escola un acte en suport
dels refugiats. A quatre dies de la manifestació convocada per la
plataforma “Casa nostra és casa vostra”, nosaltres, tota la comunitat educativa de Lestonnac, ens vam voler manifestar per denunciar la situació que pateixen els milers de refugiats que abandonen
el seu país.
Cap a dos quarts de dotze tots els alumnes de l’Escola van baixar
al pati amb un munt de pancartes mostrant diferents lemes o hashtags com per exemple #volemacollir, #casanostraescasavostra o
bé #jotambévullquevinguin. Una bona mostra de la inventiva i la
il·lusió que tant mestres com alumnes van posar perquè l’acte fes
com més rebombori millor. De fons sonava la cançó “Com plora el
mar”, d’en Joan Dausà. Dos alumnes de Batxillerat van llegir un
manifest. Aquest es basava en el de la plataforma “Casa nostra és
casa vostra”, però vam decidir adaptar-lo per tal de fer-lo més nostre. A continuació us el transcrivim:

Rebre el 2n premi TIC de l’Escola Cristiana de Catalunya és un orgull
compartit amb tot l’equip educatiu, els reporters del Tecnonnac de 3r
i 4t de Primària del curs passat i de tots aquells que vau ser partícips
i/o protagonistes dels seus continguts.
El TECNONNAC és una revista digital que va néixer el curs 20152016 a la nostra escola fruit de la reflexió pedagògica i metodològica
dels dos darrers cursos. La seva creació forma part d’un producte final
a una nova aposta metodològica que vàrem iniciar el curs passat a
tota l’Educació Primària consistent en dedicar una tarda setmanal a
l’aprenentatge conjunt d’alumnes i professors mitjançant tallers.
Aquests tallers es varen portar a terme durant tot el curs amb la
finalitat de treballar aspectes del currículum d’una manera innovadora, barrejant alumnes de diferents cursos, en diferents espais de
l’escola, realitzant diferents tasques i amb la participació de diferents
mestres. Fins i tot vam incloure la participació de pares i mares dels
alumnes dels tallers.
El PROJECTE TECNONNAC va néixer en concret dins els TALLERS TIC
(tant el d’Ipad, com el d’informàtica), perquè a mida que els nostres
alumnes anaven avançant en l’adquisició de diferents competències
digitals (ús del word, de determinades apps, de captures fotogràfiques
i modificació d’imatges, de gravacions en vídeo, creació de power
points, etc. etc.) vàrem veure conjuntament amb els alumnes la
necessitat de deixar plasmats aquests coneixements en un producte
final concret. Així va ser com els alumnes dels dos TALLERS TIC es van
convertir en reporters gràfics i, amb les seves creacions, vam anar
elaborant una revista digital amb tot allò que anaven aprenent.
Sempre diem que el Tecnonnac és el germà petit de l’Infonnac Amb
la novetat de fer un salt digital que prenia una dimensió des sostenibilitat ecològica i un repte per tots plegats.
El contingut íntegre està elaborat pels alumnes de 3r i 4t de Primària
(amb la col·laboració, això sí, d’altres alumnes de l’escola, mestres,
pares, mares, personal no docent, que amablement es van prestar a
ser entrevistats o consultats per elaborar els continguts de cada revista). Els alumnes treballen de manera col·laborativa per tal que la
revista generi els propis continguts.
Aquest curs n’hem editat un sol número, el Tecnonnac IV, que recull
l’esforç fet el curs passat i el ressò d’aquest Premi. N’estem orgullosos ja que és un premi a l’esforç de tot un equip per seguir actualitzant-nos i per implicar-nos directament en que els principals protagonistes, els alumnes, vagin assolint unes competències i unes capacitats que els facin grans professional i bones persones. I en aquesta
ocasió a més a més amb premi inclòs. Felicitats a tots!
Us convidem una vegada més a gaudir d’una nova edició del
Tecnonnac!
Eva Murillo i Coletes
Joan Ortín i Martínez
Impulsors del Tecnonnac

“Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar
que en molts moments també hem estat rebuts en altres terres. A
Catalunya convivim amb persones de totes les cultures, de tots els
països i de totes les creences.
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva per conflictes armats, vulneracions dels drets
humans, canvi climàtic i pobresa. Des de l’any 2000, més de 32.000
persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani.
L’any 2016 ha estat un dels pitjors.
Actualment, els estats europeus no compleixen els compromisos
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adquirits amb la signatura de la Declaració Universal dels Drets
Humans ja que estan posant impediments a l’arribada de refugiats
sense aplicar cap tipus de solució per ells.
Tot i això, per molt que s’apliquin mesures per frenar la immigració,
les persones continuaran intentant arribar perquè els motius que
les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es
puguin trobar pel camí.
Creiem que les institucions han de donar una resposta més clara i
contundent davant el desplaçament forçat de persones més gran
des de la II Guerra Mundial.
Cap nen es mereix patir la cruesa de la injustícia, la violència, la
guerra ni la vulneració dels drets humans.
Per tot això, nosaltres, com a Escola, reivindiquem l’ajuda a aquestes persones i ens oferim fermament a acollir-les i col·laborar en les
activitats que es realitzin en suport seu.
I animem a alumnes, mestres, personal d’administració i serveis,
famílies i a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la nostra veu per
començar a canviar les coses. Us convidem a assistir a la manifestació del dissabte 18 de febrer a les quatre de la tarda. Perquè si tu
no hi ets, tot seguirà igual.
A Lestonnac volem acollir. Aquí hi ha un lloc per ells.”
Un cop llegit el manifest, alumnes, mestres i personal d’administració
i serveis vam cridar a l’uníson el lema “volem acollir”, cada vegada
més fort. Un clam que volem que ressoni per tot arreu i que arribi
a les administracions per tal que les persones refugiades tinguin
l’oportunitat de fugir de la guerra d’una vegada per totes.
Eduard Batista, mestre de l’Escola i tutor de cinquè
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CaminAMPA 2016 -17, el plaer de caminar
Any rera any, anem consolidant una proposta que sortia mig en broma
mig en serio d’un pare de l’Escola: Per què no organitzem sortides
familiars a la muntanya?.
Dit i fet, així naixia Caminampa fa 5 temporades i mica en mica ha
anat trobant el seu espai dins de les activitats que organitza l’Ampa.
Aquest curs hem pogut fer totes les sortides previstes a les dates marcades a l’inici. Com sempre per a cada proposta, dues alternatives: la
curta (entre 4 i 6 km) i la llarga (entre 12 i 15 km). Intentem adaptarnos a tots els nivells per afavorir la participació de tothom. La curta per
els menuts de l’Escola i la llarga per aquells que volen caminar més. La
pluja ens ha respectat sempre, tot i que en algunes d’elles el fred ha
estat viu.
Aquets curs hem gaudit dels boscos del Cabrerès que ens va acollir a
la tardor. Va ser una sortida molt maca i agradable. Gaudir dels boscos
de roure i faig iniciada la tardor. Cada sortida aporta coses diferents, i
aquesta va recollir suggeriments per organitzar millor les excursions.
Suggeriments que cal acceptar per tal de que tothom es trobi còmode
i es quedi amb el regust de voler tornar a la següent passejada.
Aquest curs ha estat generós amb neu, potser massa i tot. Al mes de

febrer ens vam endinsar als boscos del Port del Comte fent una sortida
amb raquetes de neu. Una jornada amb una qualitat de neu excel·lent
ens va portar fins al Padró dels Quatre Batlles i fins la font de la Perdiu
a la comarca del Solsonès. Era tanta la quantitat de neu que semblava
que passegéssim pers boscos escandinaus. Va ser realment molt bonic
gaudir d’un paisatge tan blanc.
La tercera proposta ens tornava de nou al Monseny, espai on vam fer
ja fa anys la primera sortida a la zona del Matagalls. En aquesta ocasió
vam caminar pels boscos propers a la font de Passavets els que van
optar per la sortida curta. Els que van preferir fer la sortida llarga pujaren als cims de les Agudes i del Turó de l’Home des de Santa Fe.
Com cada any, i ja van sis, la cirereta a la temporada és la pujada a
Montserrat des de l’Escola, o Les Fonts de Terrassa, o des de Monistrol.
Fa goig veure el camí de pujada fins a Montserrat ple de les samarretes
commemoratives totes del mateix color.
Ara toca descansar una mica. Prendre aire i mirar de cara al nou curs.
Buscarem noves fites, noves excursions, potser noves propostes per tal
de seguir endavant. Gràcies per acompanyar-nos. Bon estiu!!!
Caminampa.
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Teatre Sant Jordi a Badalona
Em va agradar molt fer l’obra de Sant jordi a Badalona perquè hi
havia molt públic i no vaig tenir vergonya. Natàlia Masó
Em va agradar molt i el que va ser fantàstic va ser el berenar.
Lourdes Gaya
Em va encantar bastant fer l’obra perquè el públic era molt simpàtic i
va ser una experiència molt “xula”. Em va fer una mica de vergonya.
En definitiva, molt xulo! Martí Huguet

La veritat és que em va agradar molt. Encara que l’escenari era molt
petit no estava tan malament! M’ho vaig passar molt bé, no m’ho
esperava! Candela
M’ho vaig passar molt bé. Encara que l’escenari era una mica petit
ens vam saber adaptar i vam estar molt contents! Carla Cosín
El que em va agradar de veritat va ser quan tots ens van aplaudir. Per
mi va ser un plaer fer l’obra! Ginebra

A mi m’ha agradat molt. Me n’alegro d’haver-me apuntat a teatre.
L’experiència de Badalona va ser una mica al·lucinant! Júlia S.

Jo diria que va ser una molt bona experiència. El teatre d’allà era un
menjador. Els nens i les nenes eren molt macos i simpàtics! Unai

Ha estat una experiència molt bonica. L’escenari era petit però tot i
així vam sortir endavant! És una experiència inoblidable!
Estrella García

Em va agradar molt anar a fer l’obra a Badalona. Vam practicar molt.
Ens van dir que el públic potser parlaria, però es va portar molt bé!
Aina

Em va agradar molt perquè va ser una experiència anar-hi. Crec que
per ser el meu primer any de teatre ha estat molt bé fer aquesta
obra. Chloe

M’ha agradat molt aquesta oportunitat. M’esperava una altra cosa!
Martina

La veritat és que els nens i les nenes de l’escola de Badalona eren
molt macos i va ser una experiència única. Es van portar molt bé... el
millor de tot és que els va agradar molt! Júlia Huguet

La meva experiència va ser molt emocionant. Veure a tots aquells
nens i nenes contents i alegres em va encantar! Xavi

Va ser una gran experiència i m’ho vaig passar molt bé. Estava una
mica nerviosa però em va encantar. Paula A.

Em va agradar encara que l’escenari era molt petit i no vaig poder
córrer molt. El millor va ser que ens van donar de berenar i era molt
bo. Encara que no em vaig acabar de situar molt bé a l’escenari, em
va agradar molt anar a Badalona. Júlia Baxés

Anar a Badalona va ser una molt bona experiència, va ser meravellós,
genial,... M’ho vaig passar molt bé. Ho tornaria a fer. Irene

M’ha encantat fer l’obra de Sant Jordi a Badalona. El berenar era
boníssim! Naiara

Va ser una experiència molt divertida i “rara” en comparació amb
l’obra que vam fer a l’Escola. Eren molt macos i simpàtics i ens van
convidar a berenar!. Leo

Meravellós, genial, fantàstic...boníssim! És un plaer veure que el projecte de Grups de teatre Jove Lestonnac encara guarda cops amagats! “Les dires” Judith i Noemí

English Language Project Lestonnac
Ja s’acosta l’estiu i estem preparats per emprendre una nova aventura al Regne Unit.
Enguany és un grup de 12 alumnes de Secundària els que passaran
dues setmanes a Norwich per realitzar una immersió completa en
el món lingüístic i cultural d’Anglaterra.
El factor sorpresa radica en la família que els tocarà conviure i ja
estan tots esperant conèixer les persones que els acolliran durant
la seva estada.
Les jornades a Norwich s’alternen entre les classes d’anglès, activitats lúdiques i culturals pels voltants de Norwich, i les visites a les
emblemàtiques ciutats de Londres i Cambridge.
Tot i que quan marxen els sembla que estaran molt temps fora de
casa, cada any sentim el mateix comentari a l’hora de tornar... “per
què no ens quedem una setmana més?”
També són moments de nervis els que viuen 4 alumnes de l’Escola
que el curs vinent estudiaran el primer trimestre a Plymouth ja que
la seva immersió és completa com a estudiants; no només per
passar uns dies, si no per cursar les mateixes matèries que fan els
alumnes de les seves edats a Anglaterra... molts canvis d’aquí molt
poc temps: uniformes, classes, companys, professors...
De ben segur que tots ells gaudiran molt de les seves estades i, al
proper infonnac, ens en faran una pinzellada. Enjoy!!
Pere Corominas i Lali Bagá

AMPARADETA, no falla mai
Un any més vam poder celebrar la nostra Diada de Sant Jordi a
l’Escola. Gràcies a les aportacions de moltes famílies i de diferents
editorials i empreses, vam poder muntar una Amparadeta solidària
carregada de llibres, roses, collarets i polseres.
L’Amparadeta va estar tot el dia plena de nens, nenes i mestres que
venien a buscar un llibre o una rosa per ells o per regalar. També un cop
més, van venir alumnes de Lestonnac Badalona a donar-nos un cop de mà.

Per la tarda molts pares, mares, avis i àvies també s’hi van passar
i van afegir el seu granet de sorra per col·laborar en la bona recaptació que vam tenir, 2.150 euros que es destinaran íntegrament a
Lestonnac de Badalona per fer una sortida a la natura.
Des de la Comissió Lúdica volem agrair l’ajuda i dedicació dels voluntaris i voluntàries que cada any dediquen hores a la preparació i
l’atenció de l’Amparadeta en un dia tan assenyalat.
Comissió Lúdica
Agraïments especials a: PAM, MUNDO DEPORTIVO, MACMILLAN EDUCATION i DK
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Els mestres actors i cantaires de “mar i cel” diuen que… !
Òscar Forner diu…
Què voleu que us digui? Un repte impossible, fet realitat. Amant de
la literatura, amant dels musicals i sobretot amant del teatre. Quan
l’Eduard va fer la proposta no ho vaig dubtar ni un instant. Després,
diverses situacions personals han convertit el repte en un monument al coratge vital d’alguns. Voler és poder. I a sobre... al Victòria.
Fa 29 anys jo també vaig ser-hi. No vaig voler-me comprometre a
cantar per no poder ser als primers assajos. Essent l’únic narrador
no cantaire, m’ho vas demanar quan jo també em volia proposar i...
em vau acollir també al cor. El resultat: tinc el cor ben ple
d’emocions. Reptes personals i col·lectius que se superen. Una
experiència inoblidable que ens ha unit a tots, companys i alumnes
per sempre més.

Monica Serret diu…
Celebrar 20 anys de teatre a l’Escola mereixia crear un projecte teatral únic, elaborat a foc lent, amb molta cura i estima.
Els seus creadors l’Eduard i la Carlota i tot el seu equip ho han aconseguit. Han estat un motor ple de força, il·lusió i un punt de bogeria
que ha portat a bon port un vaixell on mestres i alumnes ens hem
unit per somiar plegats. Per fer de les paraules poesia, de la música
un himne i cada gest una emoció.
Ha estat màgic i molt emocionant acompanyar als nostres nens i
nenes, nois i noies que s’han fet molt GRANS i que ens han ensenya’t
que tot és possible quan hi ha esforç, treball i motivació! Que per
molts anys el TEATRE a l’Escola ens faci créixer i ens regali instants
com els viscuts al teatre Victòria on les emocions entre cantaires,
actors i públic van omplir unes veles per sempre més en el record.

semblava massa increïble i massa agosarat quan ho van proposar
l’Eduard i la Carlota, però que a poc a poc ha anat agafant forma i
s’ha convertit en un gran musical.
Veure com alumnes que coneixes de ben petits s’han fet grans i que
omplen els escenaris amb una força increïble i poder participar amb
ells d’aquesta aventura!
Moltes gràcies Eduard i Carlota per fer realitat un somni, el vostre
somni, però que ha acabat sent el Somni de Tots!

Pep Salvà diu…
La paraula teatre ve del grec theatrón que es podria traduir com a
espai o lloc per a la contemplació. Durant uns mesos nosaltres no
hem estat contemplant. No, nosaltres hem estat vivint el teatre.
Perquè el teatre no és només fer una obra i que el públic t’aplaudeixi,
sinó molt més, i els que ho hem viscut, ho sabem.

L’Anna Hortal diu….
Sí, flotant encara pel Victòria, navegant pel nostre Mar i cel i cantant
les cançons que van sonant tota l’estona per dins.
Un goig participar d’aquest gran projecte de l’escola:” Mar i Cel”

cament, però he de reconèixer que ha estat una experiència fantàstica, emocionant, emotiva, inoblidable... i podria seguir i seguir. La
veritat és que crec que ha superat totes les meves expectatives.
Gràcies Eduard per la confiança (de cantaire vaig passar també a
narradora, per la teva confiança en mi, més que la meva pròpia),
gràcies Carlota per la teva dedicació, gràcies a tots els que ho heu fet
possible. Treballar plegats alumnes, docents i no docents, una gran,
gran, gran idea. Tots junts fem escola!!!

Iolanda Cornellà diu…
El projecte Mar i Cel? …Doncs crec que ha suposat tot un repte per
molts de nosaltres! Un gran repte que fa escola, que ha permès crear
un vincle especial i una complicitat amb els alumnes que tenim dia
a dia a classe. Quan la Carlota i l’Eduard ho van proposar, primer vaig
pensar eren molt agosarats i que estaven “bojos”, perdoneu-me que
ho digui així! Ara penso que sort n’hi ha! Aquesta fantàstica “bogeria”
ha il·lusionat i emocionat a tots els que hi hem pogut participar. De
ben segur ho recordarem sempre! Moltes gràcies! Els meus millors
desitjos per al Teatre Lestonnac! Per molts més anys!

Paqui Herrero diu…
Ha estat un plaer haver aportat el meu “petit gra de sorra” en aquest
GRAN projecte. Quan l’Eduard ho va proposar no vaig tenir cap
dubte de que seria un èxit. Ha estat una experiència difícil d’oblidar,
sobretot pels nostres alumnes. Un projecte d’Escola que ens uneix i
ens fa més grans com a persones. Felicitats per aquests 20 anys de
teatre!!!!
La Gemma Miquel diu…
Aquesta ha estat una experiència que no podré oblidar mai.
Alumnes i mestres treballant conjuntament en un projecte, que

La Gemma Pallerols diu…
Per mi és difícil expressar en poques paraules el que ha suposat
representar aquesta obra, però si en busco una de clau per fer-ho és
TERÀPIA. Per circumstàncies personals han estat uns mesos difícils i
molt durs, i sé que no soc l’única que no ho està passant bé aními-

Teresa Rodrigo diu…
Per què he plorat…en sentir joves actors tornar a la vida els versos
mítics de Mar I Cel? En veure la quitxalla córrer per un vaixell impossible? En escoltar instruments senzills i veus esforçades entonant les
notes del musical més entranyable?
Què m’ha passat?... Doncs que he entès que la il·lusió fa els somnis
possibles, que la confiança en el que creus et dóna la força que ni

sabies que existís, que estimar el senzill et porta a l’excel·lència.
L’Eduard i la Carlota porten l’art dins i ens el fan proper per treure el
millor que cadascú té a dins. I ens ho han permès fer junts.
Sí que he plorat... perquè no estic sola, i junts hem tocat l’infinit.
Gràcies!!!
Montserrat Maresma diu...
Vespre magnífic i ple d’emocions el que vam viure al Teatre Victòria!
Va ser un goig poder formar-ne part! Voldria agrair-vos-ho de tot cor
a tots, però sobretot a l’Eduard i a la Carlota, autèntiques ànimes
d’aquest projecte! Va ser molt bonic poder compartir-lo alumnes i
mestres. Diu molt de la nostra Escola i de tota la gent que en formem
part! Moments així fan l’Escola encara més gran!
Una abraçada a tots i meu agraïment més sincer!

Pere Sànchez diu...
Mar i Cel m’ha permès participar en un projecte creatiu que no forma
part del que faig habitualment a la meva vida i que, per tant, sento que
m’ha enriquit com a persona. A més, m’ha fet compartir estones molt
agradables amb companys i alumnes en un context diferent.
No puc deixar de fer una reflexió més profunda. En aquest projecte ha
estat representada una gran part de la comunitat educativa: alumnes i
professors de pràcticament totes les etapes educatives, personal
d’administració i membres de l’equip directiu que han fet visible una de
les característiques pròpies de la nostra identitat com a Escola: la
importància d’implicar-se i esforçar-se per fer les coses ben fetes.
Em sento orgullós d’haver format part d’aquest projecte.
Oriol Daví diu...
El mar i el cel… , el cel… i el mar. Així acaba un projecte impressionant, boníssim! I ara puc dir:
-Jo hi era!!! Jo vaig viure l’emoció de poder actuar en un espai tant
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emblemàtic i davant de tantes persones que coneixes i estimes. Però,
el millor de tot, vaig poder-lo preparar, viure, donar-li vida, compartir-lo amb companys i alumnes, quin luxe!
El mar i el cel…, Lestonnac … i el teatre. Vint anys de teatre i vint anys
que he conviscut amb aquest immens, fantàstic, imprescindible projecte teatral a l’Escola. I celebrar-ne l’aniversari en un Victòria ple
d’aplaudiments. Què més es pot demanar?
Joan Ortín diu...
És indescriptible el que hem fet possible! L’Eduard i la Carlota ens van
fer somiar que era possible i ho hem fet realitat de manera meravellosa!!! Les expectatives de molts de nosaltres han augmentat amb
escreix!
Veure com s’anava vestint un vaixell ple de cantaires amb actors i
actrius que han progressat artísticament d’una manera increïble i un
cor magnífic que ha fet que la remor del mar s’hagi retrobat amb

l’infinit del cel. Un projecte comú d’alumnes i mestres que fan GRAN
la nostra comunitat educativa. Amb l’escalfor i clam del públic, les
nostres famílies, que fan visible la grandesa del que hem aconseguit!
Tots: petits grumets i mariners, capitanejats magníficament per dos
grans timoners: un agraïment gran a tota la tripulació. Felicitats a tots!
Són vint anys fent teatre, alguns ja n’érem part als inicis i després de
molts anys ens hi hem retrobat, sabedors que ara ja en som molts més!
I d’emocions moltes més de quatre!. Avui i sempre, passió pel teatre!
Mil gràcies per donar-nos l’oportunitat de viure-ho i compartir-ho!!
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La Carlota Aulet diu...
Que què ha estat per a mi aquest projecte? Un projecte d’aquells
que quan s’engeguen ja veus que és un impossible però que penses...per què no? S’han de provar a fer aquestes coses, són les que
donen sentit a la vida, sortir de la monotonia i fer coses...si més no
diferents. Gràcies a aquest projecte he estudiat piano. Ho he hagut
de fer i he de reconèixer que m’ha agradat recuperar aquesta sensació. Amb el cor, ens ho hem passat bé, com a mínim jo, i a
l’escenari...no ho negaré, tot i que no m’agrada fer coses en públic
perquè em fa vergonya (sort que tenia a tothom a la meva esquena) la satisfacció d’haver-hi participat ha compensat en escreix
aquesta timidesa...I per últim he de dir que m’ha agradat molt fer
una activitat així amb companys a qui he conegut millor, amb
alumnes i exalumnes amb qui s’ha creat un lligam diferent i, per
què no dir-ho, amb la meva filla.
Gràcies Eduard per haver-ho fet possible.

L’Eduard Dosaigües diu...
Vint anys escrivint a la revista de l’Escola i ara, després de llegir tot
el que diuen els companys.... m’he quedat sense paraules... ja veieu
que res és impossible... em puc quedar mut... ja,ja,ja!!!
Molts ànims Grups Joves de teatre Lestonnac!
«No es pot parar el show,... no es pot parar la passió pel teatre a
l’Escola!!!»

Mar
i
Cel
EL COL·LEGI LESTONNAC DE BARCELONA PRESENTA:
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Des de Lestonnac fins a medicina
Aquesta, la meva Escola, és coneguda per ser, entre moltes altres coses,
una Escola exigent, disciplinada i que prioritza orientar els alumnes de
manera directa i clara per poder cursar allò que volen. Per això he
entrevistat alguns exalumnes que tenen una cosa en comú: tots ells
tenien clar que volien estudiar una carrera que exigia una nota molt
alta, com és medicina, i tots ells ho van aconseguir: estan estudiant
medicina tots tret d’una, que finalment va decidir que li interessava
més fer biologia humana. Segons ella per entrar aquí necessitava un
11,9 però va superar-se arribant al 12.8.
La majoria d’ells quan van començar el batxillerat no tenien clar cap a
on tirarien. Sabien que els agradava el vessant científic, però no podien
concretar quins estudis volien fer. Va anar passant el temps i a poc a
poc van anar descobrint que el món de la medicina els cridava
l’atenció. Això els va portar a la primera gran preocupació: la nota. A
partir d’aquí el que tenien clar és que calia organitzar-se, planificar-se
i treballar de valent. I que l’angoixa, el neguit i la pressió que tenien per
aconseguir la nota de tall havia de passar a segon terme. L’Àlex
Giménez, per exemple, diu que si ara s’hagués de donar un consell a ell
mateix es diria: “eh, tira endavant, tot va bé! Estàs on has d’estar i ho
estàs fent molt bé!”. I els altres també s’aconsellarien pensar en positiu, pensar que “l’esforç val la pena perquè ara sóc molt feliç amb el
que estudio, però de tant en tant pren-te una til·la...”, segons la Marta
Batallé. Realment aquesta preocupació era de les grans: veien difícil
aconseguir la maleïda nota de tall. Tot i així ens expliquen que hi havia
altres companys que es proposaven arribar a la mateixa fita, alguns no
van aconseguir-ho per la nota i van acabar accedint-hi per altres
mitjans, com cicles formatius. “De totes maneres si es té clar, hi ha
d’altres vies d’accés [...] s’ha de buscar la manera i lluitar per entrar.”
explica un d’ells.
En començar la carrera tots coincideixen amb un sentiment: satisfacció personal. Veure que l’esforç ha donat profit i que es troben fent allò
que tant havien desitjat va provocar en ells una sensació d’alliberament.
Com explica la Treyu Sagués: ”Quan es publiquen les notes de la selectivitat és quan et sents... alliberat. Jo recordo estar eufòrica i molt
orgullosa que el meu esforç hagués donat el resultat que jo volia.”
Salts d’alegria, entusiasme, goig, complaença són algunes de les sensacions que tots ells van experimentar, però no només això, tots
aquests efectes positius es barrejaven amb un altre que no ho era tant,
la por. Por de no encaixar o no estar a l’altura, expectació davant dels
nous companys, noves classes, potser una mica de competitivitat...
Amb el pas dels dies i de les classes aquestes angoixes van anar desapareixent en adonar-se que estaven allà on havien d’estar i feien allò
per què tant havien lluitat. Molt aviat van entrar en la dinàmica de
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classes i pràctiques; aquestes segones formen part del seu dia a dia i
sobretot els estudiants dels darrers anys de la carrera gaudeixen quan
comencen a experimentar situacions emmarcades dins l’àmbit laboral.
“També he entrat a quiròfan i he vist diverses operacions quirúrgiques.”, diu la Laia Gimènez.
Fins al moment tots s’han trobat a gust amb l’elecció que van fer al
seu moment i tornarien a escollir la seva carrera sense dubtes, és allò
que els mou. La Carlota Cerrillo, l’estudiant de Biologia Humana diu
“Penso que cursar medicina és una cosa molt vocacional, perquè són
molts anys i molta dedicació, a part de tractar amb gent. T’ha
d’agradar.”
Actualment tenen molt clar el que dirien a una persona que tingui
l’objectiu d’arribar a cursar medicina o que no vulgui tancar les portes
a res: rendir-se no és una opció. Si tens clar què és el que vols fer, si
saps què és el que t’agrada, esforça’t per aconseguir-ho. Alguns exemples de consells que em van fer arribar la Marta Batallé i l’Àlex
Giménez són “Has d’estudiar el que t’agrada, són massa anys de treballar després per fer una cosa que no t’omple.” i “Has de tenir clar que
et trobes davant una carrera de fons i no un esprint de 100 metres.
Treballa constantment i no deixis que els nervis et dominin. I surt de
festa de tant en tant.”
Sembla prou clar el missatge que ens volen fer arribar aquests futurs
metges: persegueix allò que vols. Però m’agradaria acabar amb una
reflexió literal d’un d’ells que afegeix al final de l’entrevista “La gent
s’obsessiona a entrar a medicina i es viu com “el final” quan en realitat
entrar a medicina és l’inici.”
Gràcies a l’Àlex Giménez (2015-2016), Carlota Cerillo (2014-2015),
Marta Batallé (2013-2014), Laia Giménez (2013-2014), Treyu Sagués
(2011-2012), Julia Casado (2012-2013), Laura Brañas (2012-2013)
per haver-me deixat entrar en el món científic que em quedava una
mica lluny, i per encoratjar-nos a les següents generacions a lluitar pel
que ens agrada.
Maria Molino Rodríguez, estudiant de 2n de Batxillerat Humanístic
EMAIL D’UN PROFESSOR DE L’UNIVERSITAT A L’ÀLEX GIMÈNEZ
Hola Àlex,
Només volia felicitar-te pels teus excel·lents exàmens de l’assignatura.
Normalment ho faig amb els millors. Una pregunta: ¿em pots dir on vas fer el
batxillerat que et van preparar tan bé?
Felicitats i molts èxits en el futur,
Antonio
Dr. Antonio García de Herreros
Programa de Recerca en Càncer. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Universitat Pompeu Fabra

Àlex Giménez

Marta Batallé

Treyu Sagués
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Comiat Batxillerat 2017
Fa molt de temps, allà a l’any 2001, estàvem buscant escola per al
nostre fill Rafa i, una mica per casualitat, vam anar a parar a la jornada
de portes obertes de Lestonnac.
Ja havíem visitat alguna altra escola que ens havien recomanat i
estàvem prou convençuts i vam venir a Lestonnac una mica per venir.
En aquella jornada de portes obertes, els professors d’infantil i totes
les persones que ens van atendre ens van transmetre quelcom que ens
va convèncer, una gran implicació.
Després hem tingut la oportunitat d’anar confirmant aquesta primera
impressió curs rere curs. Hem pogut conèixer personalment molt bons
professionals de l’educació a Lestonnac. Persones que gaudeixen formant persones. Persones en les que hem vist un sincer interès per els
nostres fills.
A tot l’equip de mestres i també a totes les altres persones que treballen a l’Escola, avui us donem les gràcies per la vostra implicació i
ajuda, per anar més enllà dels mínims, per la vostra voluntat de superar els obstacles.
I us animem a seguir millorant i superant noves fites cada curs, doncs
som conscients (tot i que a vegades no prou) que en l’educació dels
nostres infants i joves està la clau per assolir un mon més just i millor.
Als nostres estimats fills els felicitem de tot cor pel camí recorregut.
Enrere queden les moltíssimes vivències que us han fet les persones
que sou ara. Moltes hores de feina i també moltes hores d’amistat,
d’adquisició de valors, d’esport, de natura, de festa...Un gran llegat que
us farà companyia sempre.
Però avui és moment també de mirar endavant. Us animem a mirar el
futur amb valentia i il·lusió, a fugir del conformisme. Hi ha moltes
coses a fer, moltes coses a millorar, moltes coses per canviar.
El futur és sobretot vostre, treballeu pels vostres somnis però sapigueu
també fer-vos vostres els somnis dels altres, sigueu una generació que
suma, que avança en pau. Doneu el millor de vosaltres mateixos i, no
ho dubteu, es notarà, ho notareu, moltes persones ho notaran, moltes
coses milloraran, confiem molt i molt en vosaltres (encara que a vegades potser no ho sembla…)
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Estrenem carnet!
Els pares hem viscut aquests anys a prop vostre. Lestonnac ha estat
també molt important per nosaltres. Ha estat molt present en les
nostres vides, ha conduït en molts aspectes la nostra tasca educativa.
Molts pares, als que aprofitem ara per donar les gràcies, han demostrat
també una gran capacitat d’implicació amb l’Escola i hi han dedicat
moltes hores com a delegats o col·laborant amb l’AMPA.
Ara anem agafant distància, de mica en mica, a vegades massa a poc
per el vostre gust…, alguns i algunes som una mica lents en això…
Seguirem estant aquí com sempre, més en segon pla, però atents a les
vostres preocupacions i als vostres avenços, acadèmics i professionals,
però sobretot al vostre creixement personal, que és el que, per sobre
de tot, us permetrà viure de veritat, viure cada dia com únic. I és que,
en aquest moment important del vostre camí, se’m fan especialment
presents aquelles paraules de Khalil Gibran:
Els teus fills no són els teus fills,
són fills I filles de la vida,
Desitjosa d’ella mateixa.
No venen de tu, sinó a través teu,
I tot i que estan amb tu,
No et pertanyen.
Com sabeu el poema continua i acaba dient,
Tu ets l’arc del qual els teus fills,
com fletxes vives, són llançats.
Deixa que la inclinació,
a la teva ma d’arquer
sigui per a la felicitat.
Aquesta és la gran fita de qualsevol pare o mare
que avui tornem a fer nostra amb renovada il·lusió.

Tots tenim una idea més o menys clara de qué és l’AMPA, i qué suposa ser soci d’aquesta associació.
La Carme Pretel ens ho ha recordat molt bé en l’editorial d’aquesta
revista. El fons d’ajut als alumnes que han perdut algun dels pares, les
activitats lúdiques que s’organitzen (pels alumnes, per les famílies
senceres, pels pares) i també les de caire solidari.
Activitats de tot tipus, per intentar arribar a tothom, per que tothom
trobi aquella que li atregui. Algunes ja consolidades i marcades cada
any al calendari, i d’altres noves, provant d’escoltar les propostes que
arriben, les idees que els pares i mares aportem. I fruit d’una
d’aquestes idees noves ha sorgit el “CARNET DE l’AMPA LESTONNAC
de Barcelona”, que hem activat aquest fi de curs.
Però no us penseu que és només un carnet decoratiu. No! Amb el nou
carnet que ens acredita com a membres de l’AMPA, tindrem diversos
avantatges.
• Accés a serveis de l’AMPA. Hi ha algunes activitats i serveis que
organitza l’Ampa per les quals és obligatori ser membre de l’associació,
com els esports, l’aula d’estudi, …
• Descomptes en les activitats obertes a tothom. Per totes aquelles
activitats obertes a tots els que vulguin participar, els socis de l’AMPA
tindran un preu reduït.
• Descomptes a algunes botigues del barri. Diverses botigues que
formen part del Cor Eixample, una associació de comerciants de la
zona de la nostra Escola, ofereixen descomptes a alguns col·lectius del
barri, i l’AMPA Lestonnac de Barcelona som un d’ells. Us adjuntem una
llista amb els establiments implicats.
I volem més. Volem, i sabem que és possible, que cada vegada siguin
més els avantatges de ser de l’AMPA Lestonnac. Seguim treballant per

ampliar els beneficis del carnet. I això ho farem realitat entre tots.
Si la idea creus que és bona, si vols formar part d’aquest Cor que
batega cada vegada amb més força aquí a l’Eixample, si tens negoci o
la teva empresa pot oferir algun servei o descompte, no dubtis a
posar-te en contacte amb nosaltres a través de ampa@lestonnac-bcn.
cat.
Alguns ja ho heu fet, i en breu ens posarem en contacte amb vosaltres, mostrant que això no ha fet més que començar, que entre tots
aconseguirem que ser soci de l’AMPA Lestonanc valgui encara més la
pena, que no només donarem, sinó que també rebrem i cada cop més.
Els últims dies de curs s’han repartit dos carnets de soci de l’AMPA per
família. Aquests carnets s’actualitzaran cada curs escolar. Si no els heu
rebut, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us els farem arribar.
Ser soci de l’Ampa Lestonnac té premi. El deixaràs escapar?
Carlos Bonmatí, vocal de la Junta de l’Ampa
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Ser soci de l’AMPA Lestonnac té premi

COMPTEU AMB NOSALTRES!!!
Macarena López i Joan Muro

Acte de comiat - 2on de Batxillerat - 2016 / 2017
RECORDA / ELS MOMENTS / VISCUTS / TOTS PLEGATS
A LESTONNAC / FENOMENAL / PER SEMPRE…
JO MAI / DE LA VIDA / OBLIDARÉ / TOT AQUEST TEMPS
A LESTONNAC / FENOMENAL / PER SEMPRE…
Uuuuuh… uuuuuh… ah, ah, ah… Lestonnac!
ALUMNES / PARES, FAMÍLIES / MESTRES I ESCOLA / CREIXENT PLEGATS
A LESTONNAC / FENOMENAL / PER SEMPRE…
ELS COMPANYS / ELS BONS AMICS / JOIES PREUADES / A CONSERVAR
DE LESTONNAC / FENOMENAL / PER SEMPRE…
Uuuuuh… uuuuuh… ah, ah, ah… Lestonnac!
REMEMBER / THE MOMENTS / WE WERE / ALL TOGETHER
AT LESTONNAC / PHENOMENAL / FOR EVER…
I’LL NEVER / IN MY LIFE / WILL FORGET / THIS TIME
AT LESTONNAC / PHENOMENAL / FOR EVER…
STUDENTS / PARENTS & FAMILIES / TEACHERS & SCHOOL / GROWING
TOGETHER
AT LESTONNAC / PHENOMENAL / FOR EVER…
CLASSMATES / GOOD FRIENDS / PRECIOUS LITTLE JEWELS / TO KEEP
FROM LESTONNAC / PHENOMENAL / FOR EVER…
Uuuuuh… uuuuuh… ah, ah, ah… Lestonnac!

COMERÇ

TIPUS COMERÇ ENCARREGAT

ADREÇA

TELÈFON

PROMOCIÓ

THE GREEN MONKEY

Escola idiomes

Júlia Llacuna

Aragó, 376

93 231 95 83

50% dte. Matricula
5% dte. 2º familiar

ATUCOM

Disfresses

Yolanda Martín

Roger de Llúria, 27

93 301 00 89

10% dte. excepte maquillatge i máscares de latex

ALTAFIT

Gimnàs

Jose Ignacio Hdez. Anaya

Mallorca, 318

93 140 98 82

80% matrícula mensual
100% matrícula semestral
10% cuota socio si traes un amigo
40% nuevos incritos en matrícula

LITTLE SHOES

Sabates nens

Marta Hernández

Bruc, 126

93 231 95 83

10% dte tots els dissabtes amb tot el producte botiga

L' ARC

Complements

Raquel Jimenez

Roger de Llúria, 49-bis

93 488 11 80

10% dte tots el divendres amb bolsos i roba

VIATGES ETNIX

Viatges

Xavier Flor

Mallorca, 330

93-180 38 85

100 € dte viatges a mida
5% dte viatges de catàleg

INFORMÁTICA PARERA

Informàtica

Andreu Parera

Consell de Cent, 352

660 095 183

15% dte amb tots els serveis

LA COQUETERIA

Moda dona vestir

Ana Faustino

Girona, 60 - local 2

93 245 49 01

10% dte articles boutique temporada

CLINICA DENTAL ADE

Dentista

Daniel González

Provença, 295

93 476 06 30

20% dte. Per tota la família

ESPAI BICI

Bicis

Miquel Santalices

Bruc, 63

93 5323143

15% dte. amb reparacions i accessoris

TAPS

Vins

Miquel González

Girona, 103

93 105 09 23

Dtes. Entre el 5 i 10%+ descomptes generals

CODELEARN

Ensenyament

Eric/Carles

Diputació, 291

93 5308940

50% dte. matricula i 20% quotes mensual
extraescolars, progrmació i robótica per a 10
primeres inscrip.socis AMPA. Promoció vàlida
des de l'1 de febrer i fins al 20 de juny de 2017.
No acumulable a altres promocions."
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Un itinerari formatiu que va molt més enllà de l’aula
S’acaben les classes a les cinc i comença a l’Escola un brogit espectacular: un munt d’activitats formatives extraescolars que complementen les activitats escolars. Totes elles segueixen el projecte
educatiu que l’Escola defineix. Això suposa una gran riquesa en el
creixement integral de l’alumnat d’aquelles famílies que opteu
d’inscriure-hi els vostres fills.
En aquest article de l’infonnac volem destacar una d’aquestes activitats: es tracta d’un itinerari formatiu que comença a 3r de Primària
i que s’ofereix que acabi molt més enllà de 2n de Batxillerat. Són les
activitats extraescolars que l’Escola ofereix de vivència de la fe.
S’inicia aquest recorregut a 3r i 4t d’Educació Primària. Els nens i les
nenes es troben un cop a la setmana per a anar coneixent una mica
més a Jesús; el que ell ha fet i ens ensenya; i preparant-se per rebre
el sagrament de la Comunió.
Hi ha un aspecte important i és que els pares també col·laboreu i
participeu en alguns moments del procés amb l’assistència a les
sessions formatives pels pares i en la participació a l’Eucaristia familiar que es celebra cada mes. De manera especial cal agrair a les
mares i pares catequistes que guieu i formeu als participants. Aquest
curs 2016-17 han rebut la Primera Comunió un total de 35 nens i
nenes. El dissabte 27 de maig van poder celebrar amb una alegria
especial l’eucaristia conjuntament.
Aquest camí que us proposa l’Escola continua amb els Grups
Lestonnac: es tracta d’un projecte d’acompanyament grupal de preadolescents, adolescents i joves. Aquest procés enllaça la Catequesi
de Comunió amb la Catequesi de Confirmació. Als participants se’ls
acompanya en el seu camí de maduració personal, des d’una perspectiva cristiana. A més es realitzen un munt d’activitats que els
ajuden a créixer en valors. De tant en tant, es troben tots els grups
per fer alguna activitat conjunta: pregària a l’estil de la comunitat de
Taizé, celebració d’advent i quaresma, voluntariat a una llar d’avis...

Mensualment es celebra l’Eucaristia familiar a l’església del col·legi,
amb una especial participació dels nens/es que es preparen a la
Catequesi de Primera Comunió i també es convida a tots els integrants dels Grups Lestonnac.
Quan els nois i noies arriben a 1r de Batxillerat se’ls proposa aprofundir en la seva formació cristiana. Se’ls acompanya en el seu creixement de la Fe per tal de rebre el Sagrament de Confirmació i
motivar el seu compromís cristià. Aquest curs quatre d’ells han
decidit confirmar-se.
Aquest itinerari finalitza donant-los la possibilitat que els mateixos
participants als Grups Lestonnac acabin sent animadors dels participants més petits. D’aquesta manera s’arrodoneix aquest camí.
És per això que l’equip educatiu, els animadors, el formen mestres de
l’Escola i antics alumnes que han optat per seguir col·laborant en
aquest itinerari formatiu.
Aquest article de l’infonnac va dedicat a tots ells! Agrair-los de
manera especial la seva dedicació voluntària i desinteressada. Amb
el seu bagatge professional i vocacional i amb una formació continuada permet que aquestes extraescolars de l’àmbit de la Fe siguin
un valor afegit molt important per a la nostra Escola.
Si mirem enrere hi veiem VIDA no només un curs escolar que acaba.
I la Vida cal agrair-la a Déu i irradiar amb bondat i senzillesa tot el
que ens dona. Hem estat capaços d’omplir els vagons del tren de la
Vida amb alegria i agraïment.
Felicitats a tots els participants, animadors i catequistes. Junts som
una Escola ferma en les nostres conviccions més profundes de construir un món més just i més fratern!
Joan Ortín i Martínez
Animador del Grup de 1r de Batxillerat
Responsable de l’educació de la Fe en l’àmbit
escolar dins la Companyia de Maria

Trobada d’antics alumnes
El passat dia 6 d’abril la Associació d’antics alumnes Lestonnac
BCN va organitzar una trobada i em va fer mòlta il·lusió poder
assistir. Jo, ja fa anys que vaig deixar l’Escola, sóc de la generació
del 63, i em va agradar molt veure tots als canvis de l’Escola, el patí
està preciós, però el que em va agradar especialment es tornar a
abraçar a professores i a companyes que feia tant de temps que
NO veia.
Ens vam explicar anècdotes, vam cantar la cançó que teníem la
nostra classe i que encara la recordaven...

Van ser molts anys a l’Escola i això m’ha donat molt bones amigues, que encara ara ho son, i estic parlant de companyes i de
professores.
Vull agrair a la junta la seva dedicació per que tot això sigui possible. Us animo a que us feu socis i a aportar idees, i el mes important, a no perdre al contacte(el físic no el digital).
Montse Llorens Torrent
Antiga alumne Lestonnac BCN (prom. 1963)
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Mes de maig, mes de celebracions
Cada any, entrada ja la primavera arriba el mes de maig. Durant
aquests 31 dies del mes de Maria la nostra Escola bull d’activitats.
Deixant enrere els Jocs Florals, comencen les colònies, que per
alguns alumnes són les primeres, els festivals de música del Cicle
Inicial, el Dansafesta del Cicle Mitjà, un munt d’activitats festives
per commemorar el dia de Santa Joana, el sopar-revetlla solidari,
Montserrat a peu, el concert de Batxillerat, ... I totes elles preparades amb molta cura i amor, i viscudes amb grans dosis d’alegria.
Però entre tot aquest bullici d’activitats, nervis, il·lusions, riures i
alegries, hi ha dues grans activitats que potser passen un xic desapercebudes però no per això són menys importants que les altres.
Per un costat tenim la celebració per part d’alguns dels nostres
alumnes de la seva primera eucaristia viscuda i participada, on a
més a més resulta que ells són els protagonistes de la festa.
L’eucaristia, celebració de la Pasqua, trobar-nos amb el cor net de
culpa per escoltar la paraula de Déu, per pregar, cantar i celebrar
tots junts tot compartint el pa i el vi, i poder encarar la nova setmana amb il·lusions renovades. Aquestes celebracions acostumen a
ser molt viscudes per aquests nois i noies, de fet no deixen de serne els protagonistes i aquest protagonisme els fa que la visquin
d’una manera molt especial. Estant contents, alegres, nerviosos,
noten, saben que estan fent una cosa important. Dona goig veure
la nostra església ben plena de familiars i amics, on tothom els
acompanya amb el silenci, trencat en algun moment pel plor
d’algun petit nadó, i la pregària. És un dia de festa i alegria, no

només per ells i les seves famílies, pels catequistes i per l’Escola
també és un dia important i alegre. Alumnes nostres fan un pas
important en la seva vida, decideixen per ells mateixos i es comprometen a ser amics de Jesús i ser fidels al seu missatge.
Però parlàvem de dues activitats. N’hi ha una segona, passa molt
desapercebuda tot i que també és molt important. Uns quants
alumnes grans de l’Escola reben el sagrament de la confirmació. Sí,
alguns d’aquells alumnes que anys enrere en aquesta mateixa
església rebien per primer cop la comunió, confirmen la seva fe. Fan
un nou pas, un pas important, en el seu camí com a cristians, confirmant el do rebut pel baptisme, unint-se més plenament a Déu i
comprometent-se a viure més a fons la seva vida. És el dia en que
reben els dons de l’Esperit, dons que els omplen i els fan més semblants a Jesús i ajuden a que les seves virtuts siguin més fines, més
fermes, més constants. És un dia molt important pels confirmants,
però també és un dia molt important per les seves famílies, aquella
llavor de fe, esperança i amor plantada amb el baptisme, i cuidada
i estimada durant tant de temps comença a donar fruit. I igualment
important també ho és per l’Escola. I la celebració és plena de simbolismes i moments emotius: la flama de la fe, la lectura del manifest, la unció del crisma, l’acció de gràcies ... una celebració ben
maca que val la pena viure-la, celebrar-la i compartir la pregària
amb aquests nostres joves.
Josep Salvà, coordinador de Pastoral

B o n es tiu
a tots!

Tornem
al setembre!

