Els dies 4 i 5 de maig, els alumnes de quart d’Educació primària van rebre la
Primera Comunió a la capella de l’escola.
En un dia tan especial van estar acompanyats per familiars i amics. Els seus
catequistes i tutors, que al llarg del curs els van anar preparant i formant,
també hi van ser presents, així com la coral de l’escola que amb les seves
veus va endolcir la celebració.

Durant els cursos de tercer i quart, els alumnes que han de rebre la primera
comunió es preparen a la catequesi que s’imparteix a la mateixa escola en
horari extraescolar de matí o tarda.

La Comunitat de Taizé és una comunitat monàstica cristiana que acull integrants de diverses
confessions. Fou iniciada per Roger Schutz al 1940 a la població de Taizé, al departament francès
de Saona i Loira. Roger Schutz, conegut com a Germà Roger, fou prior de la comunitat fins al seu
assassinat el 16 d'agost de 2005 durant la celebració de la pregària del vespre. Actualment n'és el
prior el germà Alois.
Els començaments es remunten a l'any 1940, quan el germà Roger va deixar Suïssa on va néixer per
anar a França a viure. Arran d'una tuberculosi que el va tenir immobilitzat durant anys es va sentir
cridat a crear una comunitat. Durant la II Guerra Mundial va acollir refugiats que escapaven de la
guerra a Taizé, on hi va comprar una casa abandonada. Això el va portar a l'exili, i uns anys més tard,
el 1945 van acollir petits víctimes de la guerra mercès a la col·laboració de la seva germana. I així va
ser com l'any 1949 es va constituir la primera comunitat definitiva, formada per set germans,
fonamentada en la senzillesa.

Tot resta en silenci, les classes buides, els ordinadors s’han apagat. Al col·legi Lestonnac es respira,
ara, una altra tranquil·litat, no tant vital… Els nois i noies de Batxillerat s’han acomiadat. No sentiu
que alguna cosa vostra, intrínseca, personal se’n va, que se us ho emporten, que us ho manlleven, que
no ho tornareu a tenir mai més? Els companys i companyes també s’emporten coses que us han
ensenyat i que val la pena conservar-les per tot allò que tenien de bones.

De mica en mica tota la tasca acadèmica es va esgotant fins a morir i renéixer com “l’au fènix” en
l’esdevenidor.
Tot això que us hem dit aquest curs és molt més intents i especial, molt més…doncs vosaltres nois i
noies de segon de Batxillerat deixeu l'escola.
Han quedat enrere les classes, les jornades, les conferències, els dinars de final de curs, la tasca
acadèmica esforçada i diària…la relaxació, les experiències compartides, el que s’aprèn i no queda
escrit enlloc…les experiències noves que hem après els uns dels altres…
Ja queden enrere els projectes que ens han enriquit a tots i a totes, la il·lusió compartida l’amistat i
la complicitat….
Aquest curs ha estat diferent doncs el proper ja no romandreu en aquesta escola, perquè sereu a la
universitat, encetareu d'altres estudis… És per això que els que ens quedem us trobarem a faltar i
se’ns entelen els ulls de només pensar-hi. Us trobarem a faltar, no perquè us en aneu, sinó per tot allò
que ens heu aportat i que hem après de vosaltres com a persones i com alumnes.
Us desitgem un futur esdevenidor carregat d’energia renovada i vitalitat vivint tot gaudint de la
feina diària.

Al Principat de Catalunya és tradició que el padrí o l'avi regalin la mona al seu fillol i néts el Diumenge
de Pasqua o Pasqua Florida, en principi després de missa, tot i que actualment no sempre es va a la
missa. El Dilluns de Pasqua era tradició que es reunissin dues o tres famílies o un grup d'amics i que
anessin a menjar a algun indret la mona plegats, en un àpat en el qual no hi mancava el conill a la
brasa, la paella i, sobretot, el vi.
Gairebé a tot el Principat i al País Valencià és tradicional que el padrí o l'avi obsequiïn el fillol amb la
mona, en la qual sempre hi ha l'ou. Al segle XVIII ja era l’obsequi clàssic del padrí als seus fillols, i el
nombre d’ous que tenia la mona corresponia amb l’edat del nen fins que arribava a 12 anys. En
aquest moment, potser com a punt final d’aquests obsequis, el nombre d’ous era de tretze. El pastís
que els acompanyava era una confecció senzilla de rebosteria, coneguda com coca de Pasqua, i podia
agafar diverses formes d'animals o d'objectes, com passava a l'Estat francès amb els "pains d'épice".

La tradició de la mona de Pasqua s'aparella amb la dels flequers-pastissers, els quals fan autèntiques
filigranes arquitectòniques amb la xocolata, i és des de mitjan del segle XIX que les mones perden llur
senzillesa inicial i la seva presentació es fa més complicada, ja que s'ha d'enriquir amb ornaments de
sucre caramel·litzat, ametlles ensucrades, confitures, crocant, anissos platejats i, naturalment, els ous
de Pasqua pintats; tot això coronat per figures de porcellana, fusta, cartó o tela.

El lleure i l'educació dels infants i els joves
en temps d'estiu
L’estiu és el moment d’establir unes relacions diferents a les habituals entre les persones: els grupsaula es desfan, les famílies romanen més hores juntes, i el sentit lúdic de les coses preval per damunt
d’altres coses. També ens apropem més a la natura, al mar o a la muntanya i fugim dels seus espais
habituals.
Tots aquestes elements: llibertat, relaxament, ludisme, relacions diferents, canvi d’entorn, fan que
l’estiu sigui un espai privilegiat per transmetre valors, per socialitzar-les, per respectar l’entorn, en
definitiva un espai i un temps privilegiat per educar.
Els infants i els joves han de viure l’estiu en plenitud, gaudint al màxim d’un curs escolar on els espais
de llibertat i gaudi potser no han sovintejat. On tots plegats han viscut marcats pels horaris. Ara toca
passar-s’ho bé.
Això no vol dir que la responsabilitat col•lectiva d’educar hagi de fer vacances, si es permet la
frivolitat. Les famílies, les empreses i entitats de lleure, les ciutats, en definitiva tots els agents
educatius no tanquen mai per vacances.
Al contrari del que hauria de semblar, s’ha d’aprofitar els elements mencionats més amunt per fer de
l’estiu un temps per educar en la globalitat.







Llibertat: hom necessita espais de llibertat, sense rutines, sense obligacions. Les persones
estem més obertes i receptives quan ens sentim lliures, per això els moments de lleure són tan
importants per a l’educació.
Relaxament: relacionat amb l’anterior, quan hom està relaxat i les tensions fugen és més fàcil
que els valors es transmetin.
Ludisme: tot jugant aprenem, vivim i ens eduquem. Relacions diferents: canviar les maneres
habituals de relacionar-se i fins i tot canviar els referents adults, conèixer nous companys i
companyes, permet sociabilitzar-se amb més facilitat.
Canvi d’entorn: viure la natura des d’una altra perspectiva ens ajuda a estimar-la i respectar-la.
Fa temps que les empreses i entitats de lleure van descobrir les possibilitats educatives de
l’estiu. Les colònies d’estiu, en un primer moment, i els casals d’estiu i totes les seves variants
omplen els calendaris dels pobles i ciutats quan el centre escolar tanca. Els infants i els joves
poden gaudir d’una oferta d’activitats rica i variada.

Cal triar l’activitat més adient per a cada infant. S’aconsella que sigui diferent o complementària de
l’activitat habitual.
Les famílies també haurien d’aprofitar l’estiu per seguir amb la seva tasca educativa. Pares i mares
haurien d’aprofitar la proximitat amb els seus fills i filles, en ambients distesos i relaxats, per
transmetre valors i compartir vivències ja que en aquesta època és més fàcil.
Conclourem afirmant que l’estiu és una estació immillorable per educar i que infants, joves, famílies i
educadors i educadores l’han de viure en plenitud.

Convindria reflexionar a fons sobre una incoherència que es produeix en els nostres centres educatius i
en la societat general. Desterrem l'excel·lència, desterrem l'autoritat, desterrem la jerarquització,
desterrem els uniformes, i en canvi aquests criteris implantats a les aules no s'apliquen en l'esport
escolar. Allà sí que hi ha uniformes, allà sí que hi ha autoritat, allà sí que hi ha jerarquies. Des de
l'autoritat de l'entrenador, que crida i esbronca als jugadors, a la jerarquització, amb el capità de
l'equip, els jugadors indiscutibles per la seva qualitat, o aquells que han d'escalfar banqueta perquè no
donen la talla. Si l'entrenador crida als jugadors, aquí ningú protesta. En canvi, pobre mestre si aixeca
la veu a un alumne. Això evidentment hauria de revisar-se.
Un altre aspecte important. En l'esport de competició, tenim una gran ocasió per educar-nos en la
convivència. Conviure civilitzadament amb l'adversari. Guanyar? clar que sí, això és la competició. Però
els adversaris són persones que han de ser respectades. A primera vista, fa l'efecte que no s'aprofita
aquesta oportunitat educativa. Fem de la competició un enfrontament, transformem l'adversari en un
enemic, al qual se li volen tots els mals. En tota competició, un guanya i l'altre perd. Alegria i elogis per
al guanyador, desolació i tristesa per al perdedor. Això evidentment no educa a la bona convivència.
Un es pregunta si no seria més humà, més raonable, que les trobades esportives tinguessin un caràcter
festiu i, encara que es treballés per la victòria, això seria secundari, la primera preocupació hauria de
ser el joc net, i el respecte recíproc. Us semblarà que això no té res a veure amb la realitat, ja que la
violència sol fer acte de presència en l'esport. És cert. Però hem d'aprofitar l'oportunitat que l'esport
ens ofereix per fer amb els nostres joves una pedagogia que humanitzi els partits, que siguin veritables
trobades entre esportistes que competeixen i es respecten.

El dissabte 18 de maig es va celebrar la 15a Milla Urbana de Lleida (XVII Memorial Jeroni
Saura) als Camps Elisis. Gairebé 60 alumnes de primària hi han participat en representació de
la nostra escola.
Des d'aquí volem agrair l'entusiasme i l'esforç de tots ells, així com felicitar Berta Segura i
Laura Isern pel seu el 2n i 3r lloc, respectivament, en categoria benjamí femení, i el 3r lloc de
Ramon M. Bové en prebenjamí masculí.

WELCOME TO
LESTONNAC SCHOOL!!
Lestonnac School és una escola d'idiomes dins del mateix centre en estreta col·laboració
amb el departament d'anglès d’Educació infantil, primària i secundària. Les classes
s'imparteixen en el mateix centre escolar i en horari extraescolar (migdies ).
L’ objectiu principal de Lestonnac School és donar un servei de qualitat a tots els seus
alumnes, de forma que els nens i nenes aprenguin l’anglès d’una manera divertida i alhora
pràctica on els joves complementin l’aprenentatge de l’escola amb una èmfasi en les
activitats orals i sobretot per tal de preparar-los per als exàmens de la Universitat de
Cambridge .
La finalitat no és altra que els nens i nenes de l’escola aprenguin anglès a més de passar una
estona divertida en què la metodologia sigui l’adequada i el contingut significatiu.
Els nens aprenen la llengua de manera natural en les situacions habituals de l’aula. És a dir,
mitjançant cançons, contes, rimes, jocs i activitats psicomotrius pensats per a l’aprenentatge
de la llengua l’alumne es troba en una situació on aprèn anglès en un context real. A poc a
poc va entenent i expressant en anglès allò que necessita per a desenvolupar l’activitat
mentre passa una estona divertida i motivadora. Tot això facilita el treball del vocabulari en
context presentant accions, adjectius, adverbis sempre en una frase. D´aquesta manera
evitarem l´aprenentatge de paraules soltes i potenciarem la pronunciació, la fonètica, i
l’expressió.

Per què l’anglès a l’etapa infantil?
Els alumnes estan disposats a provar,
experimentar i repetir en la nova llengua sense
pors o prejudicis,és una etapa del
desenvolupament infantil amb especial facilitat
per a l’adquisició del llenguatge.

L’aprenentatge en edats infantils és bàsica per
a una correcta adquisició de la pronunciació i
fonètica (accent).
El fet d’esforçar- se a comprendre una altra
llengua els ajuda a desenvolupar estratègies
d’aprenentatge
que
serviran
en
aprenentatges futur

I a primària? Què fem?
Continuem utilitzant contes, jocs, rimes i cançons ja que són un element motivador i
d’interès per als alumnes d’aquesta edat.
A mesura però que els alumnes creixen, anem incorporant el treball de la llengua escrita
per tal d’assolir una bona competència tant en les destreses orals com en les escrites. No
obstant, seguim fent molt èmfasi a l’expressió oral. Volem que els nostres alumnes PARLIN
anglès.
Apostem per classes dinàmiques i actives on s’exigeix la participació dels nens, aprofitant la
seva energia i creativitat per desenvolupar la comprensió i l’expressió de l’anglès i
consolidar les estructures bàsiques i ampliar els temes de vocabulari.

Volem que els alumnes dels CICLES MITJÀ i SUPERIOR millorin a mig i llarg termini la seva
comprensió escrita i oral i crear seguretat als alumnes i capacitat per entendre l’ús de
l’anglès en situacions quotidianes

I a l’ESO?
Practiquem a fons diferents camps dins l’anglès: la pronunciació, la gramàtica, el
vocabulari…En la mesura que som grups reduïts ens és més fàcil aprendre.
Els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens de PET i First Certificate de la
Universitat de Cambridge Els del grup de Matt fan classes de preparació per al PET i el grup
de Tracy s’examinen de First Certificate .

Taller de Conversa per a pares
Aquest curs, per segon any, alguns pares i mares de l’escola s’han animat a fer un grup de
conversa amb la Helen, la nostra auxiliar de conversa i amb el John, un dels nostres
professors de l’equip d’anglès extraescolar.
Han practicat l’anglès en situacions pràctiques i quotidianes i adquirit més fluïdesa i per
damunt de tot han passat una estona entretinguda.
Fa molt que no parleu anglès? Us esperem l’any que ve.

Congratulations to everyone on completing another year of English with us. We hope you all
have a wonderful summer holiday and good luck to all our 3rd and 4th ESO candidates in
the First Certificate exam.
Have a good time but try to do a bit of English during the summer break.
We look forward to seeing you next year.
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