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Editorial
Entre les dificultats persistents degudes a la pandèmia 
i els atacs de les institucions de l'Estat, els últims mesos 
no han estat pas dels més engrescadors. Però, per sort, 
després de la pluja ve el bon temps i el rajos de sol que 
s'albiren a l'horitzó arriben amb música de fons.

Efectivament, aqueix estiu va sortir a la llum el disc 
«Animalari Urbà» que des dels Amics de La Bressola 
hem impulsat en col·laboració amb la revista Enderrock 
i amb el suport de la Direcció de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya. A les planes interiors 
d'aquest mateix butlletí trobareu tota la informació sobre 
l'àlbum produït per The Tyets, un grup del Maresme, que 
recupera el poemari "Animalari" del nostre Enric Larreula 
per adaptar-lo a les músiques urbanes.

És una pura coincidència que el disc se publiqui poc 
temps després de l’esperpèntica agressió del Conseil 
Constitutionnel, però arriba a punt per reafirmar el nostre 

Editorial
«Avui i demà, l’escola en català». Mit aquí el títol d’aqueix butlletí edició especial reentrada i el lema de 
la manifestació que vam cridar pels carrers de Perpinyà el passat 29 de maig. La nostra raó d’existir és la 
immersió lingüística i així ho seguirem defensant les vegades que faci falta en un curs 2021/2022 que se 
presenta molt important. 

Després d’uns mesos excepcionals i extraordinaris com els que hem viscut, i estem vivint encara, La Bressola 
recupera de mica en mica la normalitat escolar i social, en la mesura que la situació pandèmica ho permet. 
Engeguem amb molta energia un nou curs amb l’esperança que aqueixa situació d’incertesa, de restriccions 
imposades pel protocol sanitari i el funcionament amputat a les escoles s’acabi. 

Les màscares que dificulten la immersió, la limitació en el treball cooperatiu vertical, la distància física o 
l’anul·lació de les activitats que nos fan viure la llengua i cultura amb els mainatges i llurs famílies són mesures 
que esperem que desapareguin ben aviat i puguem tornar a treballar amb les eines que caracteritzen la 
tasca educativa i pedagògica de La Bressola i que tant nos manquen. 

Un curs on el projecte del primer Liceu i el segon Col·legi de La Bressola ha de ser una realitat. Aqueixa és 
la nostra absoluta prioritat i esperem que ben aviat vos puguem anunciar bones notícies. La seva creació 
permetrà satisfer la necessitat actual d’educació secundària i oferir, per primera vegada a la Catalunya Nord, 
un ensenyament immersiu en català des de maternal fins a les portes de la universitat.

Tot plegat, en un moment on l’estat francès ha decidit carregar-se la feina de moltes entitats que treballen 
cada dia per la recuperació i promoció de les llengües dites regionals. La suspensió de la Llei Molac és una 
vergonya i, ara mateix, i segons el marc constitucional actual, el nostre model educatiu és «una amenaça». 

On és la llibertat que tant defensen? L’estat francès proposa un monolingüisme forçat però La Bressola ho 
té molt clar: la nostra raó d’existir és la immersió lingüística en català. Seguirem reivindicant el nostre model: 
perquè la immersió funciona i forma ciutadans competents també en català. Una llengua com qualsevol 
altra, ni pitjor ni millor. Una llengua que com totes les llengües del món serveix per aprendre, viure i estimar.

Mes recordeu que en aqueixa lluita no estem sols, nos acompanyen els companys bascs, occitans, bretons, 
corsos i alsacians. El mes de maig, més de 40.000 manifestants se van mobilitzar arreu de l’estat francès i 
de ben segur que en els pròxims mesos en serem molts més si és necessari tornar a sortir al carrer. I quin 
honor presidir la xarxa d’escoles immersives ESKOLIM i representar l’entitat en un moment tan important 
per la defensa de les nostres llengües! 

Davant un curs tan emocionant, desitgi a tothom una bona reentrada i un any ple de passes importants. 
Bona lectura!

Joan Sebastià Haydn 
President de La Bressola

compromís amb la nostra llengua. Ja que no només fem 
immersió perquè la mainada parli perfectament el català, 
sinó amb l'objectiu que el pugui emprendre arreu i en 
tots els àmbits possibles. Així, mitjançant les cançons 
de l'Animalari Urbà, donem espai a la llengua més enllà 
de l'escola, perquè pugui arribar a tota Catalunya Nord 
i també a la resta de Països Catalans. Amb la publicació 
del disc, fem la nostra aportació a la cultura catalana, i 
per als més joves, des del nord al conjunt del territori 
lingüístic. És la millor resposta possible als que voldrien 
veure morta la nostra llengua.

Au, ara a remenar els malucs per celebrar la reentrada 
al so de l'«Animalari Urbà».

Geoffroy Lourdou i Ribot
President dels Amics de La Bressola
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Un record per a Renada Laura 
Portet
El diumenge 5 de setembre va morir, a l’edat de 94 anys, 
l’escriptora Renada Laura Portet, una de les figures més 
importants del món literari de la Catalunya Nord, va 
treballar diversos gèneres literaris com ara la poesia, 
assaigs, novel·les i escrits científics o de recerca lingüística. 
Des de La Bressola lamentem la seva mort i volem donar 
les gràcies pel seu compromís incansable en defensa de la 
llengua i la cultura catalanes. Ens fem nostres els seus mots: 
«Diuen que som llavor. A la nostra edat ja volem ser fruit!». 

La Bressola present a la 
1a diada de la catalanitat 
de Sant Hipòlit
El diumenge 19 de setembre, La Bressola va participar en una 
jornada festiva a Sant Hipòlit de la Salanca amb la llengua 
i la cultura catalanes com a protagonistes. Era la primera 
vegada que el vilatge organitzava aquest acte i La Bressola 
no hi podia mancar. Sembla que a poc a poc retornen els 
actes festius als vilatges després de la pandèmia. 

Primer pas per obrir un liceu 
a Perpinyà
La Bressola està orgullosa d’informar que ultima les 
negociacions per l’adquisició d’un edifici que permetrà 
obrir el primer Liceu i el segon Col·legi de l’entitat al bell 
mig del barri del Vernet, a Perpinyà. Aquest nou espai es 
convertirà en el punt neuràlgic de tots els bressolaires i 
l’ensenyament del català a la Catalunya Nord.

L’associació La Bressola espera obtenir el més aviat 
possible les autoritzacions administratives necessàries. 
A hores d’ara, ja es compta amb el suport del Consell 
Departamental dels Pirineus Orientals, la regió Occitània 
i la Generalitat de Catalunya. La seva creació permetrà 
satisfer la necessitat actual d’educació secundària i oferir, 
per primera vegada, un ensenyament immersiu en català 
des de maternal fins a les portes de la universitat. 

Iniciem nou curs amb 
1.050 alumnes a les aules
El 2 de setembre, els mainatges de La Bressola 
van tornar a classe després de les vacances 
d’estiu. El curs 2021/2022 ha començat amb 
un total de 1.050 alumnes i amb una reentrada 
marcada, novament, per la situació sanitària 
provocada per la Covid-19. Tot i el context de 
pandèmia, La Bressola ofereix tots els protocols 
necessaris per garantir l’acollida de tots els nins 
i nines de les escoles i col·legis.

La Bressola, que enguany celebra el 45è 
aniversari, tindrà com a projecte vertebrador el 
joc com a recurs pedagògic per a dinamitzar el 
català i potenciar-lo com a llengua natural entre 
els mainatges, desenvolupar un esperit crític 
sobre els rols adquirits en el joc i minimitzar 
els efectes negatius de la pandèmia en la salut 
emocional dels mainatges.

Presidència d’Eskolim
El president de La Bressola, Joan Sebastià Haydn, és des 
del 27 de març el nou president d’Eskolim, la federació de 
xarxes d’escoles immersives. Aquesta entitat, que treballa 
per defensar i promoure l’ensenyament de les llengües a 
l’estat francès, està formada per La Bressola, Seaska (basc), 
Diwan (bretó), Calandreta (occità), Abcm – Zweisprachigkeit 
(alsacià) i Scola Corsa (cors). 

Per La Bressola és tot un honor poder representar la xarxa 
Eskolim, creada l’any 2009, en un moment clau després 
que el Conseil Constitutionnel va decidir rebutjar els 
articles de la llei de protecció i promoció de les llengües 
minoritzades, anomenada «Llei Molac».

Obrim una nova sisena 
a Sant Galdric
En aquesta reentrada, per a poder acollir la totalitat dels 
alumnes inscrits a secundària i a l’espera que el projecte 
del nou Liceu i el nou Col·legi sigui una realitat, s’ha obert 
una aula de sisena a La Bressola de Sant Galdric, formada 
pels alumnes de les dues escoles de Perpinyà: Sant Galdric 
i el Vernet. Precisament, els nins i nines del Vernet han 
estat els encarregats d’estrenar el nou minibus de La 
Bressola, que cada matí i cada tarda fa el trajecte entre 
les dues escoles.

La Bressola celebra 
el suport explícit 
de Jean-Castex a 
l’ensenyament immersiu
La Bressola, representada pel seu president, 
Joan Sebastià Haydn, i la seva directora general, 
Eva Bertrana, s’ha reunit amb el Primer ministre 
francès, Jean-Castex, el ministre d’Education 
Nationale, Jean-Michel Blanquer, i els diputats 
Yannick Kerlogot i Christophe Euzet. En la trobada, 
també hi han participat els representants de 
les oficines públiques de les diferents llengües 
de l’estat i les diverses escoles d’immersió 
lingüística d’Eskolim. 

La reunió ha servit per trobar-se després de l’atac 
del Conseil Constitutionnel a la Llei Molac i al model pedagògic immersiu. La Bressola es mostra satisfeta 
de la trobada i considera que la publicació d’una circular per part del govern francès, que defineixi el 
marc legal d’aplicació del sistema immersiu, és una bona notícia. D’altra banda, aprova la creació d’una 
Comissió Permanent Nacional sobre les llengües regionals, liderada pel Primer Ministre i que s’ha de 
posar en marxa ben aviat.

La Bressola remarca, però, que hi ha diversos punts de la reunió on no hi va haver acord, tot i que confia 
trobar una solució.
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Nou CD: Animalari urbà
Animalari Urbà (Luup Records, 2021) és el nom del disc que 
ha publicat La Bressola aquest mes de juny. Un nou disc 
de músiques urbanes destinat al públic infantil i juvenil, 
basat en el poemari Animalari Urbà (Cruïlla, 2007) d’Enric 
Larreula, escriptor, president d’honor dels Amics de La 
Bressola i un dels seus membres fundadors.

El recopilatori musical comprèn dotze cançons de poemes 
d’Enric Larreula fetes per The Tyets, amb la col·laboració 
de diversos artistes d’arreu dels Països Catalans: Andana, 
Yung Rovelló i Ariox del Maresme, Baaldo de les Illes 
Balears, Yung Rajola de les comarques de Ponent, Pol 
Bordas i Malson Atmosfèric del Gironès, Maluks del País 
Valencià, Pepet i Marieta de les Terres de l’Ebre i Julià 
Leone, Juan Galán i Roots de la Catalunya Nord.

«El ratolí», «El porc», «La cuca de Mallorca», «La girafa», «El 
colom», «La tortuga», «El pingüí», «L’aranya», «El lleó», «El 
poll», «El grill» i «El gripau» són els poemes adaptats. The 
Tyets, en una entrevista a la revista Enderrock, confessa 
que «ha estat un doble repte, per una banda fer música 
per a infants i gent molt jove, i per l’altra, musicar poemes, 
una tècnica que no havíem utilitzat mai».

La producció del disc és un encàrrec dels Amics de La 
Bressola al Grup Enderrock i té com a objectiu donar 
ressò a la tasca que fa La Bressola a la Catalunya Nord 
i contribuir a la dinamització del català. A més, ha 
comptat amb el suport del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció 
General de Política Lingüística.

Les il·lustracions del disc han estat obra de l’artista Duna 
Llobet i Jaume Quílez n’ha estat el fotògraf. El clip oficial 
«El ratolí» ha estat realitzat per Sebi Escapenter.

Però sabíeu que el disc Animalari Urbà també ha comptat 
amb la participació dels nins i nines de La Bressola? Com 
va ser el procés de la gravació del treball musical?

El paper dels mainatges en els discs que s’han anat fent 
al llarg dels anys amb els Amics de La Bressola sempre 
és actiu, i en aquest projecte no podia ser d’una altra 
manera. A més a més, en tractar-se d’un estil musical que 
interpel·lava especialment els joves, va ser fàcil engrescar 
els més grans de secundària. Així doncs, totes les escoles i 
el col·legi van treballar el poemari i el disc, i especialment 
les dues cançons que necessitaven el cor bressolaire: «el 
ratolí» i «la girafa».

No cal pas oblidar, però, que l’enregistrament d’aquest disc 
es feia en un context de pandèmia i que l’organització es va 
complicar força. Finalment, a principis de maig, en Xavier 
Coca i l’Oriol de Ramon, els Tyets, van poder conèixer de 
primera mà La Bressola, 

passar un dia entre els mainatges per gravar els cors de 
dues de les cançons i fer una immersió en el projecte 
educatiu i lingüístic. També van tenir temps per signar 
alguns autògrafs entre els fans del col·legi.

Malgrat les mascaretes i els protocols enrevessats, La 
Bressola tornava a engrescar-se, després de molts mesos 
de portes tancades i distància imposada, amb un projecte 
dels que motiven i doten de significació la tasca que es 
fa a les escoles; d’aquells que tenen valor tant pel procés 
com pel resultat final: un disc imperdible!
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Origen de l’Animalari 
El fet d’haver escrit molts llibres per 
a nens i joves ha comportat que al 
llarg del temps visités moltes escoles 
on s’havien llegit coses meves i volien 
que els les comentés. Ja fa molts anys, 
en les meves vistes escolars, un dels 
temes que em comentaven sovint 
les mestres era l’absència de poesia 
adequada per a nens. 

Això em va fer pensar que potser 
podria aportar-hi alguna cosa. Vaig 
pensar de construir una obra que fos 
molt atractiva per als nens, per això 
vaig triar el tema dels animals; que fos 
ben divertida, perquè els agradés de 
llegir i treballar, per això vaig intentar 
que els poemets fossin també un 
acudit; i que alhora servís per treballar tots els aspectes de la llengua, les paraules, els sons, els dobles sentits, les 
frases fetes, les comparacions, les exageracions, etc., però d’una manera que els agradés, com si fos un joc de per 
riure. Realment una combinatòria extremadament complicada que a hores d’ara seria incapaç d’escriure, però que en 
aquella època vaig aconseguir fer. Finalment aquesta sèrie de poemes es van convertir en el llibre Animalari, publicat 
per l’Editorial Cruïlla l’any 2007.

Alhora aquests poemets han estat motiu de diverses musicacions. El primer a posar música a alguns dels poemes va 
ser en Joan Pere Le Bihan, l’antic director de La Bressola. I va ensenyar aquestes cançons als seus alumnes, que les van 
cantar en públic en una de les Bressolades de finals de curs, a Perpinyà. També en Joan Pere i jo hem cantat les seves 

cançons, i algun dels meus poemets que he musicat jo 
mateix, per molts indrets del país.

Un altre personatge a musicar poemes de l’Animalari 
ha estat Albert Gumí, músic, clarinetista i director de 
corals infantils, que les ha fetes cantar a corals infantils 
multitudinàries per diversos llocs de Catalunya i Andorra. 
Fins i tot aquesta cantata estava anunciada per ser 
representada al Palau de la Música Catalana el dia 13 
de març de 2020, però dissortadament  l’aparició de la 
pandèmia de la Covid 19 en va suspendre la representació.

I darrerament ens arriba la versió de música urbana, 
publicada en un CD pels Amics de La Bressola, que n’han 
fet el grup The Tyets i altres grups d’Enderrock. En aquest 
cas les cançons no segueixen estrictament els textos del 
llibre al peu de la lletra, sinó que ve a ser una versió lliure 
sobre els versets de l’Animalari. En fi, música jove d’un 
lletrista... diguem-ne ja granadet.

Poc em podia imaginar, quan a principis dels anys noranta 
començava a rumiar el meu poemari animalístic, que 
aquests versets divertits acabarien volant en forma de 
veus i cantarelles per intentar arrencar un somriure a 
tota aquella persona que entengui el català. Que així sigui.

Enric Larreula 
Escriptor i president d’honor dels Amics de La Bressola

Bressola de Pesillà

«És amb molta emoció que nos hem 
retrobat i hem conegut els més petits 
de l’escola. Aqueix any tenim moltes 
ganes de viure pler d’experiències i 
aventures. Esperem que sigui un any 
per retrobar la normalitat a l’escola. 
Descobrir i aprendre a través dels 
cinc sentits i el joc, aqueixos són 
els nostres dos projectes principals 
de l’any. Ben segur que ens ho 
passarem d’allò més bé, i per cert! 
Tenim moltes ganes de fer jugar a les 
nostres famílies»

Lola, Sasha, Leo, Albane, Léon, Romy

Bressola del Vernet

«No m’agrada no poder 
jugar encara amb tots 
els meus amics ni que les 
mestres portin mascareta 
i no les puguem entendre. 
M’agrada la meva classe»

Pablo
«Cada reentrada és diferent. Aquesta, 
encara una vegada, una mica més. 
Noves cares, noves famílies, altres 
que han canviat, infants que arriben 
un poc més grans. L’inici del curs és 
un moment d’adaptació, de canvis, de 
tornar a començar. Portem les piles 
carregades d'il·lusió, nous reptes, 
volem fer-ho encara millor. Aqueix 
any, més que mai, jugarem a fer-nos 
grans!»

Caterina

«El curs ha començat i tot 
m’agrada: retrobar-me 
amb les amigues, la classe, 
els nous companys, la 
pissarra digital i els nous 
lavabos»

Lili
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Bressola del Soler

Bressola de Sant Galdric

«Durant aqueixa setmana, hem 
estat pensant i debatent sobre com 
voldríem que fos la reentrada i què 
n’esperem del nou curs. Tenim moltes 
ganes de nos barrejar i poder jugar 
i treballar amb tots els companys 
de l’escola, així com gaudir de la 
cantina sense restriccions i fer vida 
sense mascareta. Ens ve molt de gust 
aprendre dels més petits i ensenyar-
los coses, divertir-nos sense haver de 
fer grups tancats i gaudir tots plegats 
de les sortides a la natura».

Classe de les Bales

«Comencem un nou curs amb 
molta energia i amb la mirada 
positiva a tot el que ens espera. 
Amb més il·lusió que nervis, 
enguany tenim l’esperança 
de reprendre de ple l’essència 
bressolaire; volem viure un 
autèntic curs a La Bressola»

Kàtia

«M’agrada perquè 
tenim mestres nous, 
fem moltes activitats i 
inventem jocs. També 
anem a la piscina 
i fem un projecte 
de dones molt 
importants, dones que 
salven el món!»

Camille

«M’agrada molt 
l’escola, les vacances 
estan bé, però quan 
anem a l’escola, 
te canvia la vida. 
Aquí aprenem coses 
molt importants, hi 
passem la infància i 
aprenem la vida»

Loïs

Voleu ajudar La Bressola i alhora contribuir 
al  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 aniran redistribuïts a les 
nostres escoles. Moltes gràcies!

Aquesta empresa local i ecoresponsable està 
encapçalada per Christophe Devineau. Les 
bosses d'escombraries es poden comprar en 
més de 25 punts de venda i a través d'internet. 
Per més informació, podeu consultar la web 
de La Bressola.

Bressola de Nyils

«La tornada ha anat molt bé. 
Les nines són molt contentes 
de retrobar-se amb llurs 
companys i companyes i són 
felices amb les mestres. Tenen 
pler d’activitats noves i la 
classe ha canviat i és molt 
bonica»

Família Raya

«Volem agrair la reunió de principi 
de curs. L’equip pedagògic ha 
informat molt bé del funcionament 
de l’escola. Una reunió molt 
interessant. Estem contentes de 
saber molt més dels projectes que 
la Júlia viurà a l’escola»

Família Meynier Garcia
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Sant Esteve

Col·legi Pompeu Fabra

«Comencem amb molta il·lusió aquesta nova 
etapa professional a La Bressola. Volem treballar 
en equip i ser partícips d’aquest coratgós 
acte de resistència de recuperació del català 
i de la cultura catalana a la Catalunya Nord. 
També tenim moltes ganes de viure tots els 
actes importants d’un curs normal, com ara La 
Bressolada»

Severina i Adrià

Bressola de Prada

Col·legi de Perpinyà

Seu Associació

«La reentrada ens ha anat bé i sem 
molt contents de poder compartir el 
nostre pati amb la classe Cerdanya. 
Trobem que a la nova cantina s’hi 
menja molt bé, que hi ha menys 
fressa i és més bonica. Nos fa plaer de 
tornar a veure els nostres companys. 
Aquest any treballarem sobre un nou 
projecte "els éssers vius" i ens motiva 
molt. Estem encantats, tot i que nos 
manquen els companys que han anat 
al col·legi!».

Classe Capcir

«És un nou començament, 
tornar-hi de nou amb 
molta il·lusió compartida i 
reflectida en el rostre dels 
mainatges; i amb el cuc i 
els nervis a dins per aquest 
bonic avenir i el repte 
encoratjador del nou col·legi 
que comença a Perpinyà»

Lourdes

«M’agradaria passar un bon 
any, perquè ja sóc a tercera i 
és el meu darrer curs, perquè, 
malauradament, no crec pas 
que pugui anar al Liceu de La 
Bressola tot i que m’agradaria. 
Voldria fer literatura o ciències 
econòmiques i socials»

Sasha

«Me senti molt bé, 
m’agrada la meva classe. 
Vull tenir bones notes 
i aprofitar el temps al 
Col·legi i sóc contenta 
amb l’equip que hi ha 
i que puguem riure i 
treballar a la vegada, 
sense ser confinats»

Inés

«Tornar a l’escola i retrobar-nos, veure 
cares conegudes i d’altres per conèixer, 
acompanyar els petitons i acollir els 
nouvinguts, explicar-nos tot el que ens ha 
passat durant l’estiu i tot el que esperem 
que ens passi aquest curs, i emocionar-
nos, emocionar-nos molt. D’això es 
tracta, de crear lligams i construir plegats 
aquest futur que ja tenim a les mans. I 
si aconseguim això plegats, la resta serà 
bufar i fer ampolles» 

Pierrot, Louane, Solal i Marie-Isabelle

«Sem molt i molt contents, en 
Camille és molt content de ser a 
la sisena a Perpinyà. El fet de ser 
a La Bressola de Sant Galdric els 
dona una sensació de continuïtat 
i de lògica que els ho fa molt fàcil. 
Els infants s’entenen molt bé, els 
de les dues escoles, i sem molt 
contents de l’acollida que els han 
fet. La cantina, els patis, les classes 
o, sobretot, l’esport al Parc Sant 
Vicenç els plauen. I sentim que hi ha 
un bon equip pedagògic».

Família Genin

«La Lili és contenta de la 
seva reentrada a sisena i 
està molt motivada. El fet 
de ser al mateix espai que 
a l’escola on anava la fa 
sentir segura i ho agraïm 
molt. És molt important. 
Per nosaltres tot és 
positiu».

Família Garcia-Boutibou
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Si ets del Nord... Ajuda La Bressola

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
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Al "Credit Agricole" demana 
el teu talonari

de XECS EN CATALÀ

· El gust de la lectura

L’acollida dels mestres nous
Treballar a La Bressola és un repte magnífic i una 
experiència molt enriquidora, però no és una tasca fàcil 
pels mestres nouvinguts. 

Un projecte d’acollida professional ajuda el professorat 
nou a comprendre quin és l’objectiu de La Bressola, què 
entenem quan parlem d’immersió o de verticalitat, com 
tractem les llengües i què vol dir treballar per projectes 
entre moltes altres coses.

És en aquest espai formatiu on s’aprofundeix en les 
estratègies fonamentals de La Bressola: la immersió 
lingüística, la verticalitat i les metodologies cooperatives. 

Després de les primeres setmanes de reentrada els nous 
mestres comencen a adaptar-se al sistema pedagògic de 
La Bressola i a trobar el seu lloc a l’escola. És el cas de 
l’Ana Blanco, nova mestra a Sant Galdric: «Estic aprenent 
que verticalitat vol dir família i que el treball per projectes 
ens fa treure tota la creativitat que tenim a dins». A 
més, recorda que la «immersió lingüística ens uneix» i 
«empodera el nostre mètode».

L’Albert Viladarga, mestre de La Bressola del Soler, ja és 
el segon any que treballa a l’escola i recorda com va ser 
la seva integració: «Treballar a La Bressola és formar part 
d’una gran família que t’acull amb els braços oberts des 
del primer dia». «La generositat és un factor comú en 
tots els companys i companyes de les escoles en cada 
moment i aquest fet és una rara avis generalment en 
altres entorns laborals», afegeix l’Albert. 

I que significa ser mestre de La Bressola? L’Albert ho té 
clar: «Ser mestre de La Bressola és estimar la llengua 

Pasta 
Paula E. Font i Teresa Bellón. Editorial Flaboyant 
Per als més petitons de la casa

«Passem temps junts» és una col·lecció en tercera persona del plural. El focus d’atenció es posa en aprendre a 
gaudir del temps plegats, adults i infants, i a fer partícips els nens i nenes de les nostres activitats habituals, en la 
mesura del que és possible. "Pasta" és una proposta senzilla per cuinar junts, amb els noms i verbs més bàsics. 

El llibre va acompanyat de mecanismes mòbils, molt apreciats pels petitons.

Un amic ens espera 
Marie Dorléans. Simbol Editors

Aquesta nit, la mare ha obert la porta de l'habitació: Nens -ha dit fluixet-, desperteu-vos, que un amic ens 
espera. La màgia de la nit, un paisatge endormiscat i una família decidida a no fer tard... Tot això i molt més 
trobareu en les pàgines d'aquest llibre.

Un amic ens espera, de l’artista francesa Marie Dorléans, ens ofereix, a través de quinze dobles pàgines, 
l’enigmàtic recorregut a peu d’una família una nit d’estiu. A través d’un camí il·luminat per la llum de la nit i 
d’una llanterna, el lector és testimoni de l’itinerari d’aquesta família, en una trama que aconsegueix mantenir 
el misteri fins a la darrera pàgina.

Un àlbum ideal per compartir amb família. A la selecció 6-9 anys del Premi del llibre Vivent 2021-2022.

Un milió d’ostres dalt de la muntanya 
Alex Nogués i Miren Asiain Lora. Editorial Flamboyant

Preparats per convertir-vos en geòlegs? Un llibre de coneixements per entendre què és la geologia. Com han 
arribat unes ostres dalt d’una muntanya? Després de milions d’anys la Terra té molt per explicar-nos. L’Alex Nogués 
ens guiarà pels misteris de la geologia en aquest preciós i apassionant àlbum il·lustrat per la Miren Asiain Lora.

Si el vostre mainatge li agrada la natura i és d'aquells que no paren d’ajupir-se per collir fulles, pedres, cargols… 
Que tot ho pregunta? Aquest llibre és ideal !

A la selecció 9-12 anys del Premi del llibre Vivent 2021-2022.
catalana i la possibilitat de seguir-se formant i renovant 
com a professional». Per l’Emma Soler, mestra de l’escola 
de Pesillà i antiga alumna, treballar a La Bressola és «un 
fer-se gran constant i aprendre de tothom: companyes, 
companys, alumnes i famílies. La Bressola és més que 
una escola, és una família». 

«Per mi, ja són 3 anys de mestra però 22 de Bressola. 
Vaig arribar per treballar a l’escola al 2019 i vaig sumant 
experiències, aprenentatges i reptes amb acompanyament 
en tot moment», explica l’Emma.

D’altra banda, per tal de donar suport als mestres 
nouvinguts, La Bressola compta amb el grup de Mestres 
Formadors, persones amb experiència i amb una clara 
visió de com volem que es visqui l’escola i, alhora, 
capacitades per orientar nous docents que encaren per 
primer cop el repte de treballar a La Bressola.

Els formadors acompanyen els nous professionals 
durant el primer any, amb sessions de treball en grup 
on es donen bases teòriques i es plantegen tallers per 
fer propostes concretes d’intervencions educatives. A 
més, també té lloc un sistema tutorial per a observar 
dinàmiques, dialogar sobre la pràctica i aportar recursos. 

«Com a mestra formadora, intento acompanyar els nous 
mestres en la gestió de classe, ser a l’escolta de llurs 
dubtes i proposar estratègies perquè se sentin més en 
confiança amb la feina que fan i amb l’acompanyament 
dels infants», explica Karina Munt, mestra formadora i 
professora de La Bressola de Sant Esteve.



Fes-te amic
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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

* 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.

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.:  Els rebuts de  ................................................... €

que us presentarà l'Associació d'Amics de la Bressola cada: trimestre  semestre any

Nom del titular:  .........................................................  Lloc i data:  .................................................  Signatura:   

Per anar més lluny el teu ajut pot ser decisiu!
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