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Apreciades Famílies,
És inqüestionable que la instrucció i la formació dels alumnes és una tasca
complexa, llarga i difícil. Aquesta tasca ha de ser feta amb la confiança i la
col·laboració dels pares, que sou els autèntics responsables de l’educació
dels vostres fills.
La clau de l’èxit del nostre Projecte Educatiu està, sobretot, en l’estreta
col·laboració dels tres estaments bàsics que conformen el Col·legi: pares,
professors i alumnes. Si algun d’aquests se’n desentén, serà una causa
important per a no poder aconseguir plenament l’objectiu final que tots
desitgem.
Tant als alumnes que arriben per primer cop al Col·legi, com als que ja el
coneixen, desitgem que s’hi trobin bé i que el temps que hi romanguin els
serveixi per treure’n el màxim profit en la seva formació acadèmica i
personal.

DIRECCIÓ I CLAUSTRE DE PROFESSORS
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La MISSIÓ del Col·legi Sant Josep

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre
concertat i confessional cristià obert a tothom que faci l’opció pel
nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura
del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva
identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les
necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les
activitats formatives i culturals que complementin la seva formació
integral.
L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home,
de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura,
fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud
de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un
estil que creu en una educació transformadora de la societat i que
fa dels alumnes agents compromesos en un món més just i fratern.
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FUNCIONS DELS DELEGATS PARES
Poden ser delegats els pares, mares o tutors legals d’un alumne del Centre, que
s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper.
La figura dels pares i les mares delegats de classe no està regulada normativament,
però la necessitat de comunicar-se d'una manera fluïda i ràpida amb tots els
membres que formen la comunitat educativa de la nostra escola, fa que impulsem
aquesta figura.
La principal funció dels delegats és servir d’enllaç entre tutors, pares i col·laborar
amb ells.
El delegat ha de:
Afavorir el contacte amb els pares del grup-classe facilitant el seu e-mail que
restarà a disposició de les famílies en la web del Centre.
Servir d'enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d'un grupclasse:
 Copsar les inquietuds dels pares, comunicar i proposar solucions als
problemes que puguin sorgir en relació al grup-classe.
 Sempre que es requereixi, col·laborar
desenvolupament de les activitats del curs.

amb

els

tutors

en

el

Assistir a les reunions del Centre en què se’ls convoqui.
Exposar les inquietuds del grup i contrastar-les en les reunions establertes amb
Junta de Pares i representants de l’Equip Pedagògic.
Es faran com a mínim dues reunions al llarg del curs:
 Primer trimestre: presentació de delegats i anàlisi del treball pedagògic
que s’està duent a terme.
 Tercer trimestre: per a fer una avaluació i presentació de propostes per al
curs vinent.

Analitzar la detecció de problemes que calgui traslladar a l'Equip Directiu.
Potenciar cada dos anys la renovació del seu càrrec a principi de curs.
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE:

 A que els membres del Claustre de Professors i PAS respectin el projecte
educatiu del centre i molt especialment el seu caràcter propi i les normes
d’organització i funcionament.

 Compartir informació amb la família sobre l’organització, les concrecions del

currículum, les opcions metodològiques, els criteris d’atenció a la diversitat i
d’avaluació i de pas de curs que es formulen en el projecte educatiu, i el caràcter
propi del centre, les normes de funcionament i els serveis que s’hi ofereixen.

 A que els alumnes rebin una educació integral, orientada al ple desenvolupament
de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als
drets i les llibertats fonamentals.

 A respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de
l’alumne o alumna.

 A fomentar els valors recollits en el caràcter propi del centre i especialment els de
l’honestedat, la responsabilitat, el respecte i l’esforç.

 A donar informació sobre el projecte educatiu i les normes d’organització i
funcionament del centre.

 A informar la família sobre el progrés de l’aprenentatge e integració
socioeducativa del seu fill així com dels criteris d’avaluació.

 A escoltar la família en aquelles decisions que afectin l’orientació acadèmica i
professional del seus fills i procurar una adequada orientació personal,
acadèmica i professional al llarg de tota l'escolaritat, a través de la figura del
tutor, les activitats específiques programades en les hores de tutoria i el gabinet
d'orientació.

 Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats específiques
de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

 Informar la família de les tasques d’estudi que cal fer fora de l’horari lectiu, del
seu grau d’acompliment i de la valoració que se’n fa en el procés d’avaluació.

 Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
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 Oferir uns serveis de menjador i transport i unes activitats extraescolars que
contribueixin al desenvolupament de diverses dimensions dels alumnes: activitats
esportives, artístiques-musicals, d'idiomes...

 Facilitar informació sobre allò que interessa a la família en relació a l'escola a
través de reunions de pares, la pàgina web, taulers d'anuncis, circulars
informatives.

 Establir canals de comunicació per tal de facilitar un seguiment de l'evolució
acadèmica i personal de l'alumne/a: els butlletins de qualificacions de cada
trimestre, les reunions del tutor/a amb els grups d'alumnes i les entrevistes
personalitzades de tutoria..., entenent que cada alumne rebrà les diferents
informacions dirigides als pares.

 Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne o alumna.

 Atendre en un termini raonable les peticions de reunió o entrevista de la família.
 Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que
afavoreixin l’evolució de l’alumne o alumna i del rendiment escolar, en particular
per mitjà de la tutoria.

 Informar les famílies de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i
extraescolar.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA:

 Respectar el projecte educatiu del centre i molt especialment el seu caràcter

propi i les normes d’organització i funcionament del centre, donant suport als
procediments de sanció educativa si es produeixen transgressions greus de les
normes i instar al fill/a a fer el mateix.

 Vetllar i estimular el fill o filla per tal que compleixi amb el seu deure bàsic

d’estudiar i perquè realitzi puntualment les tasques encomanades pel professorat
del centre.

 A que el fill o filla s’esforci per a aconseguir el màxim desenvolupament segons
les seves capacitats.

 A que el fill o filla cursi els ensenyaments obligatoris i assisteixi a totes les
classes amb puntualitat, comunicant al centre amb promptitud qualsevol
incidència al respecte.

 Adoptar les mesures que puguin afavorir el rendiment i progrés escolar del fill o
filla, d’acord amb el centre.
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 Interessar-se per l’evolució personal i els aprenentatges dels fills i filles.
 Fomentar el respecte per a tots els components de la comunitat educativa.
 Reconèixer l’autoritat del professorat i, mes específicament, la de l’equip directiu i
inculcar al fill o filla una relació basada en el respecte i consideració.

 Facilitar al centre, amb puntualitat, les informacions del fill o filla que siguin
rellevants per al procés d’aprenentatge.

 A garantir els hàbits d’higiene i d’ordre.
 Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions.
 A pagar les quotes per les activitats complementàries, extraescolars i pels serveis
escolars que realitzi i en faci ús el fill/a.

 Sol·licitar entrevista amb el tutor o tutora del fill o filla o amb alguna persona de
l’equip directiu, quan sigui necessari per conèixer, participar i recolzar l’evolució
acadèmica del fill o filla o sobre algun altre aspecte relacionat amb el nostre fill.

 Atendre les peticions d’entrevista i les comunicacions formals que efectuï el
centre, dintre d’uns terminis raonables.

 Participar en les activitats que estableixi el centre per millorar el rendiment del fill
o filla.

 Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 Instar el fill/filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre
en particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal
desenvolupament de les classes i activitats: puntualitat, atenció, esforç,
col·laboració, moderació, correcció en el vestir i en la imatge personal, respecte a
les persones i als mitjans disponibles, prohibició de l'ús de suports digitals
(telèfons mòbils, smartwatches, aparells electrònics, així com altres objectes no
adients a la tasca escolar) dins l’àmbit escolar, sense permís del professorat o de
la direcció del Col·legi.

 Educar els fills i les filles en el deure de l’estudi, acompanyar-los en l’organització
del temps d’estudi a casa, proporcionar les millors condicions possibles per fer
les tasques escolars a casa i supervisar la preparació dels materials necessaris
per a l’activitat escolar.

 Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE
L’ADOLESCENT
Sovint es diu que l’adolescència és aquella edat en què es deixa de ser un nen però
encara no s’és un adult. De fet l’adolescència és el trànsit de la infància a l’edat
adulta. Durant aquest procés, el noi o la noia anirà adquirint una major
independència i seguretat en ell mateix. Però per poder-la adquirir, abans s’haurà de
desfer de la dependència que té dels adults. I per arribar a tenir un criteri propi,
també haurà de rebutjar les opinions dels pares i fer valer les seves pròpies. En
conseqüència, la tradicional rebel·lia que mostren els adolescents envers els pares i
l’autoritat en general, no l’hem de veure com un problema, sinó com un pas
necessari per tal que aquell nen o nena creixi i arribi a fer-se un adult, amb
pensament i opinions propis, i capaç de valer-se per ell mateix.

Quines són les característiques generals més comunes en els adolescents?


Ja no es considera un nen, i per tant no vol ser tractat com a tal. No vol formar
part del món dels petits, rebutja tot allò que li recorda la seva infància, no vol
que li preguntin per l’escola, no vol que el facin anar a dormir, etc... Se sentirà
ofès davant qualsevol observació nostra, per petita que sigui, especialment si
la fem davant d’altres nens.



L’adolescent està patint un canvi físic molt important (la pubertat). Aquest
canvi pot provocar en el noi/a efectes ben diferents: seguretat, satisfacció, o el
contrari, el fa sentir insegur, no se sent còmode amb el seu cos. Aquest canvi
físic ha provocat que, de sobte, totes les hormones del cos es posin en
funcionament; l’activitat hormonal explica en part els bruscos i sobtats canvis
d’humor que pateixen els adolescents. Els adults hem de tenir paciència
davant d’aquests canvis d’humor. Ja hem dit que són propis d’aquesta
“tempesta” interior que està vivint, i que li dificulta de vegades controlar els
seus impulsos i sentiments.



Sovint l’adolescent s’estranya del seu propi comportament. Té la impressió de
no ser ell mateix, pensa que aquells gestos i actituds no són seus, no entén el
que li està passant. Però difícilment afirmarà aquests sentiments. Ell sap que
el seu comportament no està bé, però tanmateix no acceptarà els retrets o les
reprimendes, que en general li produiran la sensació de ser un incomprès.



Els adolescents intenten afirmar la seva pròpia personalitat oposant-se (sovint
de manera inadequada i maldestre) a tot el que signifiqui tradició,
conformisme i criteri dels adults. L’adolescent poques vegades té un
pensament propi i reflexiu; la prova està en què pot canviar d’opinió sobre
algun fet d’un dia per l’altre. Sempre es col·loca, instintivament, en l’opinió
contrària a allò que pensin els pares, però sense saber raonar el perquè. No
saben molt bé el que volen, però saben que ha de ser diferent del que vulguin
els pares.
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En l’àmbit afectiu i familiar es mostren indiferents i fins i tot molestos amb les
manifestacions d’afecte dels seus pares (petons, carícies, abraçades,...),
especialment si es produeixen al davant d’altres nois o noies de la seva edat.
Ells volen i necessiten ser estimats, però els encanta fer-se els durs, fa gran.



És freqüent en aquesta època viure una passió amorosa idealitzada. Si
aquesta passió és viscuda amb naturalitat i d’una manera sana, sense
excessives obsessions, no cal amoïnar-se; el moment passional passarà per
si sol.
Els nois desenvolupen la intimitat personal més lentament i més tard que les
noies. Les noies buscaran abans que els nois la intimitat amb algú del sexe
contrari. A mesura que s’intensifiquen les relacions amb companys de l’altre
sexe, decreix una mica la relació amb els del propi sexe.



Els pares no s’han d’estranyar si els fills adolescents ja no volen sortir amb
ells. Els fills necessiten trobar el seu propi camí. L’ important és que allò que
interessa als fills no sigui perillós per a la seva integritat moral i física.



L’adolescent és capaç d’entusiasmar-se per una cosa insignificant de la
mateixa manera que ho fa per les coses grans i magnífiques. Els adults no
hem de menysprear mai ni fer comentaris negatius sobre el que valoren els
nois, sempre i quan no signifiqui un perill per a ells. Si fem un comentari
burleta d’una cosa que per a ell té valor, aquest pot sentir-se ferit i trist, ja que
són molt susceptibles.



Són molt gelosos de la seva autonomia, per la qual cosa hem de tenir cura de
respectar la seva independència, intimitat, espai i temps. Sobretot que no se
sentin vigilats, perquè només s’aconsegueix que es repleguin en si mateixos i
es tanquin més. En vigilar-lo, l’únic que aconseguim és que pensi que no li
tenim confiança. Són molt suspicaços: si els vigileu se n’adonaran. No es
tracta de vigilar-lo, sinó de vetllar per ell, perquè assoleixi el màxim de les
seves qualitats i oportunitats.



Els pares els han de donar l’oportunitat de què participin de forma activa en
les decisions que afectin a la vida en comú de la família. D’aquesta manera
aconseguiran que el fill adolescent se senti lligat a l’àmbit familiar i no es
desvinculi del tot. Quant més participen en les decisions i més responsabilitat
se’ls dóna, menys busquen fora la llibertat, ja que l’estan aconseguint dins de
la família.



Descobreix la intimitat, i té tendència a la introspecció. A l’adolescència es
descobreix que un és diferent, i s’intenta accentuar aquesta diferència. Es
dóna així la recerca d’una conducta original. Descobreix també el seu món
interior, i busca aïllar-se del món que l’envolta i crear un món imaginari, un
món ideal propi al marge de la realitat. Un món interior que protegeix tancantse en sí mateix.



Feblesa de voluntat. Li costa fer les coses, mostra una actitud cansada davant
les dificultats de la vida ordinària. Es dedica amb entusiasme a tot allò que
desperta el seu interès, però no així amb tot allò que toca fer per obligació.
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És impacient. Vol aconseguir les coses ja, aquí i ara. Tendeix a la
immediatesa i facilitat, i li falta constància per acabar el que comença.



El seu pensament està tenyit pels seus sentiments. Posa molta càrrega
afectiva en el que pensa i diu. Per això és molt radical en els seus judicis i
dogmàtic en les seves afirmacions. Li falta capacitat de matisar: per ell tot és
blanc o negre, sense postures intermitges.



En aquesta etapa és necessària, més que mai, la persuasió i el diàleg, evitant
les imposicions. Hem de saber escoltar, comprendre, dedicar temps. En
aquesta època serveixen de poc les postures autoritàries; l’única autoritat que
podem mantenir és una autoritat moral, però per tenir-la, cal que l’adolescent
tingui confiança en nosaltres.

 Fem-los sentir que els entenem. Conservarem d’aquesta
manera davant d’ells la nostra autoritat moral, que tant
necessiten
sense
saber-ho,
per
encaminar-los
correctament vers l’ edat adulta.
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INFORMÀTICA

MÚSICA

ED. FÍSICA

ED. VISUAL i PLÀSTICA

PROJECT

TALLER GEOGRAFIA
RELIGIÓ
MÀQUINA HUMANA

1

FRANCÈS / ALEMANY

TECNOLOGIA

3

ANGLÈS

2

3

CATALÀ

SOCIALS

3

CASTELLÀ

2

3

MATEMÀTIQUES

NATURALS

1

HORES

TUTORIA

MATÈRIES

A. VICINI

M. CUSCÓ

A. ESTEVE

M. ARANDA

A. SOLÉ – 1 trimestre

A. BORJA – 1 trimestre

S. HORMIGOS

M. CUSCÓ

A. ESTEVE

M. ARANDA

J. JANSANA

J. GRASES
J. JANSANA

M. ARANDA

A. LLOPART

FRANCÈS
M. GUIU
ALEMANY
S. MARTÍNEZ

A. VICINI

M. SÀNCHEZ

S. HORMIGOS

I. NAVARRET

M. ARANDA

1r ESO C

CURS 2021-2022

M. CARBÓ – 1 trimestre

A. VICINI

A. VICINI

A. ESTEVE

M. ARANDA

J. JANSANA

J. GRASES
J. JANSANA

J. GRASES
J. JANSANA
J. JANSANA

M. CARBÓ

M. CARBÓ

A. LLOPART

FRANCÈS
M. GUIU
ALEMANY
S. MARTÍNEZ

FRANCÈS
M. GUIU
ALEMANY
S. MARTÍNEZ
A. LLOPART

A. VICINI

A. VICINI

S. HORMIGOS

G. LUCAS

A. VICINI

1r ESO B

A. VICINI

M. SÀNCHEZ

M. GUIU

I. NAVARRET

M. CARBÓ

1r ESO A

D I S T R I B U C I Ó H O R À R I A 1r ESO

16

CALENDARI ESO - CURS 2021 - 2022
SETEMBRE 2021
DL

6

DM

7

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

8

9

10

FIRES I
FESTES
13

14

OCTUBRE 2021

15

11

4

22

5

DC

DJ

6

7

DV

DS

DG

DL

DM

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

3

FESTIU

10

8

8

9

16

17

18

23

24

25

19

11

26

12

13

14

15

16

FESTIU

18

19

20

21

22

23

2

27

28

29

8

9

10

11

30

25

26

27

28

29

30

12

13

Setmana
ciència

4

1

21

DM

DIADA

INICI
1a AVAL
20

12

DL

NOVEMBRE 2021

17

15

16

17

18

19

5

Setmana
ciència

Setmana
ciència

Setmana
ciència

Setmana
ciència

Setmana
ciència

24

22

23

24

25

26

6

SANTA
CECÍLIA

31

29

7

FESTA
LOCAL

14
9

20

21
10

27

28
11

30
12

3

DESEMBRE 2021
DL

DM

GENER 2022

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

INICI
2a AVAL
6

7

8

FESTIU

LLIURE
ELECCIÓ

FESTIU

13

14

15

20

27

21

22
FESTA
NADAL

CONCURS
3r i 4t

NOTES

28

29

DL

DM

DC

DJ

FEBRER 2022
DV

DS

DG

1

2

DM

DC

DJ

DV

DS

1

2

3

4

5

RECUP.
CURSOS
ANT.

RECUP.
CURSOS
ANT.

9

10

12

9

10

11

12

3

4

5

13

16

17

23

24

18

19

FIRA
NADAL

14

25

26

6

7

8

31

7

8

10

11

12

18

13

19

25

14

15

16

20

21

22

23

26

27

28

29

30
18

MARÇ 2022

14

15

DC

DJ

DV

DS

DG

2

3

4

5

6

DL

DM

DC

DJ

13

16

17

18

19

20
21

21

22

23

24

25

26

27
22

28
LLIURE
ELECCIÓ

23

ABRIL 2022

1

12

17

24

DM

11

16
17

6

20

15

30

9

DG

19

FESTIU

31

DL

DL

MAIG 2022
DV

DS

DG

1

2

3

1

27

30

23

DL

DM

DC

DJ

DV

DS

DG

NOTES 4t
7

8

9

10

11

12

INICI
3a AV

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

4

5

6

7

24
P.O.

VIATGE
4t ESO

VIATGE
4t ESO

VIATGE
4t ESO

VIATGE
4t ESO

8

20

11

12

13

14

29

30

26

27

18

19

20

31

25

7

FESTIU

3

4

5

6

7

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

8

9

10

COLÒNIES
1r i 2n ESO

COLÒNIES
1r i 2n ESO

COLÒNIES
1r i 2n
ESO

8
31

17

9

10

21

22

23

26

27

28

29

24
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DATES A RECORDAR



AVALUACIONS I LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS:
o 1a AVALUACIÓ: Del 13 de setembre al 30 de novembre
o 2a AVALUACIÓ: De l’1 de desembre al 4 de març
o 3a AVALUACIÓ: Del 7 de març al 17 de juny



LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS:
o 1a AVALUACIÓ: 22 de desembre
o 2a AVALUACIÓ: 8 d’abril
o 3a AVALUACIÓ: 3 de juny
o FINALS: 28 de juny



FESTES DE LLIURE ELECCIÓ:
o 7 de desembre
o 28 de febrer
o 29 d’abril



FESTES LOCALS:
o 29 de novembre
o 17 de juny (tarda) Rengle



FESTES ESCOLARS DE CAIRE INTERN:
o 22 de novembre: SANTA CECÍLIA
o 18 de desembre (tarda): FIRA DE NADAL
o 22 de desembre: FESTA DE NADAL
o 13 de març (matí): PORTES OBERTES
o 18 de març (tarda): SANT JOSEP
o 22 d’abril: SANT JORDI
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CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS:
o CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FEBRER (recuperació curs
anterior – alumnes 2n, 3r i 4t ESO):
2 i 3 de febrer
o CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY (recuperació i/o millora):
13 i 14 de juny
o CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JUNY (recuperació):
20, 21 i 22 de juny

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIES DE JUNY I FEBRER
Amb la finalitat de donar als alumnes les màximes possibilitats de promocionar de
curs i en aplicació de la legislació vigent, hi haurà una convocatòria ordinària i
extraordinària el mes de juny. En la ordinària seran exàmens de recuperació i/o
millora de totes les matèries de curs.
Així mateix, els alumnes amb matèries pendents hauran de presentar-se a les
proves extraordinàries que es realitzaran a finals de juny.
Aquestes convocatòries están pendents de confirmació atenent a les noves lleis que
s’han d’aprovar.
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CALENDARI D’EXÀMENS

1r ESO curs 2021-2022
1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

OCTUBRE

GENER

ABRIL

19: NATURALS B
20: NATURALS A-C
21: ANGLÈS G+L
22: GEOGRAFIA – EUROPA A
25: MATEMÀTIQUES
28: ALEMANY B-C
29: ALEMANY A

20: ANGLÈS G+L
28: GEOGRAFIA –EUROPA B

7: ANGLÈS G+L
25: MATEMÀTIQUES
26: GEOGRAFIA – MÓN C
26: NATURALS B
27: NATURALS A-C

NOVEMBRE

FEBRER

MAIG

2: CASTELLÀ A
4: CATALÀ - LLIBRE DE LECTURA
5: CASTELLÀ B-C
10: ED. VISUAL PLÀSTICA A
11: ANGLÈS
12: ED.VISUAL I PLÀSTICA B-C
15: SOCIALS B-C
16: SOCIALS A
17: MÚSICA
18: CATALÀ - GRAMÀTICA
22: MATEMÀTIQUES
23: NATURALS B
24: NATURALS A-C
26: GEOGRAFIA –MÓN A

1: NATURALS B
2: NATURALS A-C
2: CATALÀ - LLIBRE DE LECTURA B
4: CASTELLÀ B-C
7: MATEMÀTIQUES
8: CASTELLÀ A
10: ANGLÈS G+R
11: ALEMANY A
16: ED. VISUAL I PLÀSTICA A
17: ALEMANY B-C
18: ED. VISUAL I PLÀSTICA B-C
24: CATALÀ - GRAMÀTICA

5: ALEMANY B-C
6: ALEMANY A
9: CASTELLÀ C
10: CASTELLÀ A-B
11: ED. VISUAL I PLÀSTICA A
12: ANGLÈS G+R
13: ED. VISUAL I PLÀSTICA B-C
16: SOCIALS B-C
17: SOCIALS A
18: MÚSICA
19: CATALÀ - GRAMÀTICA
23: MATEMÀTIQUES
24: NATURALS B
25: NATURALS A-C
27: GEOGRAFIA – MÓN C

DESEMBRE

MARÇ

JUNY

02: MÚSICA
04: GEOGRAFIA –MÓN B
07: SOCIALS B-C
08: SOCIALS A
08: NATURALS B
09: NATURALS A-C
14: MATEMÀTIQUES

13 i 14: PROVES ORDINÀRIES
20, 21 i 22: PROVES EXTRAORDINÀRIES
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OBJECTIUS DE L’ACCIÓ TUTORIAL
La nostra acció tutorial a 1r d’ESO pretén motivar i guiar els alumnes per a què
assoleixin amb èxit els objectius establerts per aquest curs. Les coordenades de la
nostra acció tutorial es basen en els següents punts:
 Oferir activitats que promoguin l’autonomia en l’acció, la capacitat
d’independència, decisió i crítica, i l’exercici de la llibertat i la responsabilitat
en la vida social.
 Orientar l’alumne/a en els seus estudis, partint del seu coneixement personal,
facilitant estratègies i tècniques d’estudi i d’aprenentatge entesos com a
continguts propis del currículum.
 Fomentar el sentit de grup, de respecte i de col·laboració.
 Donar a conèixer i reflexionar sobre la Normativa de Convivència del Centre,
per tal que l’alumne entengui la seva necessitat i actuï amb una llibertat
conscient. En aquest sentit s’incidirà especialment en els apartats de la
Normativa que fan referència al respecte envers un mateix, d’altri i d’allò que
ens envolta.
 Comentar en les assemblees de classe o a nivell individual les incidències
que afectin a la normativa de convivència i a la dinàmica del curs, per trobarhi solucions o aplicar-hi sancions en el cas de que el diàleg hagi esdevingut
insuficient per a una reflexió i posteriors actuacions.
 Fomentar la presa de decisions treballant unitats temàtiques com:
el coneixement d’un mateix i el foment de l’autoestima, la cohesió de grup, la
tolerància, la igualtat de sexes i el coneixement de la realitat.
 Potenciar la capacitat crítica de l’alumne a partir de diferents situacions que
tinguin lloc en el dia a dia i, de forma molt especial, a partir de la proposta de
xerrades i tallers que formen part de la programació d’aquest curs.
 Canalitzar de forma racional els conflictes de relació i sociabilització del grup,
fomentar el respecte i la tolerància davant la pluralitat de pensament i
manifestacions.
 Informar els alumnes de les característiques de l’etapa que han iniciat.
 Analitzar les incidències que es produeixen en el grup, fomentant el respecte i
la tolerància i procurant trobar sortides consensuades pels mateixos alumnes.
 Valoració en les assemblees del progrés acadèmic del grup i resultat de les
avaluacions.
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 Realitzar entrevistes individuals amb els alumnes per valorar el seu progrés
acadèmic i així com d’altres aspectes que es puguin considerar rellevants.
 Realitzar entrevistes informatives i de presa de compromisos conjunts entre
pares - tutor i alumne per afavorir la seva evolució personal i acadèmica.
 Fomentar la participació i el sentit del grup en les activitats, festes del Centre
sortides culturals i lúdiques.

TUTORIES 1r ESO
1r ESO A: Marta Carbó Casanellas………….………..fcps.marta.carbo@stjosep.com
1r ESO B: Alessia Vicini Ochoteco ............................fcps.alessia.vicini@stjosep.com
1r ESO C: Montse Aranda Maldonado....................fcps.montse.aranda@stjosep.com

 DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i
LOGOPÈDIA
El departament d’orientació psicopedagògica i logopèdia és un servei del col·legi que
té com a objectiu atendre les necessitats psicoeducatives dels nostres alumnes.
Realitza una tasca de suport a l’acció tutorial i atén les necessitats individuals i/o del
grup-classe.
Cap del departament: Rosa Ma. Esteve.
Psicòlogues ESO: Rosa Ma. Esteve, Anna Borja i Montse Urgell.
Logopeda: Montse Figueras.
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ASPECTES ESPECÍFICS DEL CURRÍCULUM


TREBALL DE SÍNTESI (TRES)

Els alumnes de 1r d’ESO realitzaran el Treball de Síntesi els dies 13, 14, 15, 16 i 17
de juny. El dia 17 faran la defensa oral del seu treball davant d’un tribunal format per
la tutora i alguns dels professors que els han fet el seguiment durant la seva
realització.



PROJECT

El projecte de 1r d’ESO és un projecte interdisciplinari que comprèn varis aspectes
de diferents assignatures i la llengua vehicular del qual serà l’anglès. Amb aquest
projecte, a part de continuar amb l’anglès a nivell de comunicació i treball, seguint la
dinàmica de les classes de science de primària, es pretén que l’alumne aprengui
també d’una altra manera. Que se sàpiga responsable i protagonista del seu propi
aprenentatge, que aprengui a treballar en grup, a organitzar-se, a ser capaç de
resoldre problemes que sorgeixin, a aprendre fent una sèrie de tasques i a
desenvolupar així les seves habilitats.
Pretenem que treballin l’esforç, la confiança, la responsabilitat, la creativitat; i que
desenvolupin les habilitats d’escriure i expressar-se en un altre idioma.



TECNOLOGIA – R.T.A.

Des de l’àrea de R.T.A. (Recursos Tecnològics Aplicats) continuem apostant per
educar en el talent i les habilitats del segle XXI que els estudiants d’avui necessiten
a partir d'ara i en un futur proper.
Treballem per a:
-

Innovar la manera de treballar a l’aula a través de reptes i en els continguts
d’aquests mateixos, garantint el desenvolupament personal i professional així
com fomentant la generació d’evidències com part del procés d’aprenentatge.
Aprendre a pensar, desenvolupant estratègies de pensament i reflexió
continua.
Introduir un model d’aprenentatge basat en l’ensenyament de les cinc
disciplines de manera integrada.
Establir una relació directa d’aquests reptes amb el joc, incorporant el caràcter
lúdic amb tocs d’humor i de factor sorpresa.
Incorporar diverses eines tecnològiques com part del procés d’aprenentatge.
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ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES


CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS

Aquest curs el col·legi continuarà amb la campanya de col·laboració
solidària juntament amb Càritas Parroquial de Sant Sadurní. Els
alumnes de 1r d’ESO hi participaran al llarg del curs, aportant aliments
destinats a ser distribuïts als usuaris del Banc d’Aliments de Càritas de
Sant Sadurní d’Anoia.



MARATÓ DE TV3

Com cada curs acadèmic el col·legi
col·labora en la campanya de la Marató de
TV3, enguany dedicada a la recerca i
sensibilització sobre els problemes de
salut mental.
L’activitat a dur a terme està per
determinar en funció de l’evolució de la
Covid-19.



26a SETMANA DE LA CIÈNCIA

La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació (FCRI) que aquest curs se celebrarà del 12 al 21 de
novembre.
Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de l'Economia Creativa per al
Desenvolupament Sostenible, de l’Any internacional de les Fruites i Verdures, de
l’Any Europeu del Ferrocarril i del Centenari de Naixement del Servei Meteorològic
de Catalunya, enguany la Setmana de la Ciència se centrarà en el tema de
la sostenibilitat. El Departament de Ciències del col·legi s’encarrega d’organitzar
activitats vinculades a aquest esdeveniment.
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VIII JORNADES DE SANTA CECÍLIA

El 22 de novembre, en motiu de la celebració del Dia de la
Música, en honor a Santa Cecília, patrona dels músics, des
del Departament de Música s’organitza les VII Jornades de
Santa Cecília, on hi participen totes les seccions del
Col·legi. S’organitzen tallers, audicions, xerrades,
actuacions musicals, audicions musicals, construcció
d’instruments, representacions de contes amb música...



TALLER “ESMORZAR COMPLET I SALUDABLE”

Amb aquest taller es pretén fomentar l’atenció i aprenentatge amb els següents
objectius:
- Millorar els hàbits d’esmorzar dels i les
adolescents.
- Beneficis d’un esmorzar saludable i els riscos
associats a un esmorzar inadequat.
- Aliments necessaris per fer un esmorzar
saludable.
- Propostes d’esmorzars saludables
- Elaboració a l’aula d’un esmorzar complet per
a cada alumne.



TALLER “SEXUALITAT I AFECTIVITAT”

L’objectiu d’aquest taller és, a partir d’activitats participatives i
dinàmiques, orientar els adolescents davant dels canvis i
emocions que experimentaran en el pas de jove a persona
adulta i donar-los elements per tal que aprenguin a acceptar-se a
sí mateixos i a les altres persones.
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TALLER “ESTRATÈGIES PER AFAVORIR LES COMPETÈNCIES
PERSONALS”

Taller actiu de participació de tot el grup classe, amb diferents
dinàmiques per reconèixer i identificar aspectes positius de cada
persona per reforçar l’autoestima.



TALLER “INTERNET SEGURA. XARXES SOCIALS”

Taller impartit pels Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’informar sobre:
- Què és una xarxa social.
- Funcionament i tipus de xarxes socials existents.
- Riscos que pot comportar tenir i/o accedir a les xarxes
socials per tal de prevenir conductes no desitjades.
- Conscienciar sobre la importancia de no agregar
persones desconegudes a la xarxa social.
- Responsabilitats de cada persona a l’hora de penjar
una fotografía a Internet.
- Consells de seguretat relacionats amb les xarxes
socials per tal de dotar d’eines als oients per prevenir
qualsevol risc o perill.
- Facilitar contactes d’ajuda i suport.
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SORTIDES CULTURALS I COLÒNIES



Dijous 3 de febrer
Teatre Poliorama. Espectacle “Dansa per tutti”
No és un espectacle
de dansa únicament, no és només un
espectacle de teatre, però no és un
musical...
DANSA PER TUTTI és…
una
comèdia teatral que parla sobre el
món de la dansa, recolzant-se en el
llenguatge de la dansa per fer avançar
la dramatúrgia de l'obra. A través
d´unes històries quotidianes en el si
d´una
família,
gaudirem
d´uns
moments coreogràfics increïbles i ben
bé sense adonar-nos acabarem
coneixent conceptes sobre aquest art del moviment que no sabíem. Aquest és
un espectacle dirigit tant per a qui els hi agrada la dansa com pels que mai
han anat a veure un espectacle de dansa.
Aquesta sortida está relacionada amb l’àrea de Música.



Divendres 8 d’abril
Visita al jaciment arqueològic d’Empúries
És un dels jaciments arqueològics més
importants de Catalunya. Les antigues
ciutats grega d’Emporion i romana
d’Emporiae van ser la porta d’entrada de
les cultures clàssiques a la península
Ibèrica. Les restes conservades en són un
privilegiat testimoni. Empúries és un
enclavament importantíssim de la nostra
història i punt d’entrada de la romanització
a la Península Ibèrica.
Aquesta sortida està relacionada amb
l’àrea de Ciències Socials.
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8, 9 i 10 de juny
Colònies a Sant Carles de la Ràpita.
Es tracta d’unes colònies on es realitzaran diferents tipus d’activitats
esportives, com passeig pel parc natural del Delta de l’Ebre amb
BTT, paddle surf, entre d’altres. Totes aquestes activitats són
guiades per monitors especialitzats.

QUALSEVOL D’AQUESTES ACTVITATS (sortides, conferències,
etc.) ESTÀ SUBEDITADA A L’EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 I PODRIA
SER ANUL.LADA O MODIFICADA SI FOS CONVENIENT.
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NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA

DRETS I DEURES DELS ALUMNES
Cal que entre tots, pares i professorat, vetllem en tot moment per una educació
integral dels alumnes. Només treballant conjuntament amb seriositat i constància
aconseguirem fer realitat els objectius que ens hem proposat.
DRETS DELS ALUMNES:


Que sigui respectada la seva consciència cívica, moral i religiosa.



Que el centre faciliti les oportunitats i serveis educatius per tal que puguin
desenvolupar-se físicament i mentalment en condicions de llibertat i dignitat.



A ésser educats en un esperit de comprensió, tolerància i convivència
democràtica.



A participar activament en la vida escolar i en l’organització del Centre.



A una educació integral i personalitzada.



A ésser respectats en la seva dignitat personal, no imposant-los sancions
humiliants.



A rebre les ajudes pertinents que puguin compensar les possibles deficiències
de tipus familiar, econòmic i sociocultural, principalment als nivells
d’escolaritat obligatòria.



A que les activitats escolars vagin d’acord amb el seu nivell de maduresa i
que la seva promoció en el sistema educatiu es correspongui amb el seu
rendiment.



A realitzar activitats culturals, esportives i de foment del treball en equip.



A formular davant dels Professors i de la Direcció del Centre totes aquelles
iniciatives, suggeriments i reclamacions que creguin oportunes.



A la realització dels reconeixements mèdics necessaris, al control sanitari i a
l’atenció mèdico-preventiva.
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DEURES DELS ALUMNES:
Educar la convivència i el civisme dels nois(es) implica estimular les aptituds
bàsiques de convivència ciutadana i afavorir l’adquisició d’un comportament
democràtic lligat a la vida, l’ambient familiar, escolar i social per aconseguir una
maduració harmònica de la personalitat.


Sigues sempre puntual a les hores d’entrada; en cas de retard portaràs un
justificant al tutor. Cal utilitzar l’imprès que el centre facilita.



Sigues sempre respectuós amb tothom: professors, companys i altres persones,
evitant en tot moment arribar a qualsevol actitud violenta.



Tingues cura de la teva higiene i del teu aspecte personal: vestimenta, calçat,
pentinat, ornaments, etc.



Col·labora en el manteniment i neteja de les instal·lacions del centre.



Sigues respectuós amb les coses que no siguin teves. Si trobes alguna cosa que
no ho sigui, porta-la a Recepció o la coordinadora.



Sigues sincer i digne en parlar. No diguis res que pugui ofendre els sentiments
dels altres.



No has de considerar com a temps d’esbarjo l’intermedi entre dues classes
consecutives, per tant, no pots sortir de l’aula.



Durant l’esbarjo, les classes restaran tancades. Sigues puntual quan vagis al pati
i quan en tornis.



Durant l’horari escolar no pots sortir del Col·legi si no és amb el permís dels
pares i la supervisió de la coordinadora o del tutor.



Durant les classes tots tenim dret al degut silenci i respecte; per tant, no corris ni
cridis per les escales i passadissos.



Recorda que la pissarra és d’ús exclusiu per a les activitats docents.



Demostra la teva convivència i el respecte als altres no alterant les anotacions i
comentaris exposats a qualsevol mural, cartell, pissarra....

No es pot utilitzar i/o exhibir sense permís en les classes, passadissos, menjador...
telèfons mòbils, aparells electrònics diversos i objectes no adients a la tasca escolar.
El Col·legi no es farà responsable de possibles pèrdues o desperfectes.
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FALTES I SANCIONS

FALTES LLEUS:


Es consideren lleus les que correntment es fan per lleugeresa o negligència,
aquestes seran motiu d’amonestació.

FALTES GREUS:







Arribar tard a classe amb freqüència. ESO: els tres primers retards motivaran una
amonestació verbal, al sisè s’adreçarà un avís escrit als pares, i al novè serà
motiu d’una expulsió temporal del centre. BATXILLERAT: els tres primers retards
motivaran una amonestació verbal. Al quart retard, es retirarà el carnet d’alumne
dos dies. A partir dels següents retards, s’aplicarà la normativa vigent.
Sortir del Col·legi sense autorització dins de l’horari escolar.
No fer cas dels avisos rebuts.
Acumulació de tres amonestacions en els diferents àmbits escolars (aula,
menjador, autocar, pati, i a altres...)
Ús de suports (telèfons mòbils, smartwatches, aparells electrònics, així com altres
objectes no adients a la tasca escolar) sense permís del professor o de la
direcció del Col·legi.

FALTES MOLT GREUS:









Manifestar actituds violentes o irrespectuoses.
Faltar reiteradament a classe sense la justificació dels pares.
Falsificar, alterar o amagar qualsevol anotació o comunicació dels pares o del
professorat.
Malmetre material. Els desperfectes ocasionats pels alumnes fora o dins de
l’àmbit escolar aniran a càrrec de les famílies corresponents.
Mantenir una oposició sistemàtica a la tasca educativa del centre, així com també
a les normes de convivència.
Mantenir una actitud sistemàticament negativa en els deures i treballs escolars.
Amonestacions reiterades.
Enregistrament i/o difusió d’imatges i àudio realitzats en l’àmbit escolar, sense
permís del professorat o de la direcció del Col·legi.
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FALTES I SANCIONS

SANCIONS per a les FALTES LLEUS:
El professor o tutor farà reflexionar l’alumne per tal de redreçar la seva actitud i evitar
que esdevingui una falta greu.

SANCIONS per a les FALTES GREUS:
Les sancions seran valorades per l’equip de tutors, la coordinadora de la secció, i
també per la Direcció i el Consell Escolar. Es podrà arribar a l’expulsió TEMPORAL
del centre. Donat el cas, l’alumne podrà quedar exclòs de qualsevol activitat
programada en el centre.
L’ús de suports (veure apartat de faltes) sense el permís del professor o de la
direcció del Col·legi, provocarà la retirada del suport utilitzat, el qual serà retingut fins
que la família el vingui a recollir. En cas de reincidència s’aplicarien les sancions per
a les faltes molt greus.

SANCIONS per a les FALTES MOLT GREUS:
Les sancions seran valorades per la Direcció del Centre conjuntament amb el
Claustre de professors, i pel Consell Escolar. Es podrà arribar a l’expulsió
DEFINITIVA del centre.

ABSÈNCIES ESPECIALS:


Els alumnes que faltin a classe o a algunes de les classes del dia anterior i/o del
mateix dia de l’examen i no ho justifiquin degudament, podran fer l’examen però
de la puntuació obtinguda es restaran DOS PUNTS.



També es recorda que un 20% de faltes d’assistència d’una assignatura pot
comportar la NO avaluació d’aquesta matèria, i al final de curs tindrà una
qualificació de NO superada.



En el cas que l’expulsió temporal d’un alumne del centre coincideixi amb la
convocatòria d’un examen, aquest, se li farà sense previ avís en els dies
posteriors.
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NORMATIVA PER AL MENJADOR (ESO i BATXILLERAT)
El Menjador és un dels espais importants del Col·legi. Cal que ens hi trobem bé i la
nostra estada ens sigui d’allò més agradable. Per a una bona convivència
necessitem la predisposició i la col·laboració de tots plegats. És per això que
hauríem de saber assumir i posar a la pràctica les següents observacions:
1.- La teva PUNTUALITAT ajudarà el bon funcionament del menjador. L’hora
d’entrada serà a ¾ menys cinc minuts de dues. Mentrestant, t’esperaràs al pati
de Batxillerat fins que sentis l’avís pertinent. L’assistència al menjador és
obligatòria en tots els dies lectius i per a tots els alumnes. En els casos
d’absència o retard inevitable caldrà justificar-ho al Responsable del Menjador i
prèviament al tutor corresponent.
2.- El TRACTE i el RESPECTE als altres ha de ser un dels nostres objectius
prioritaris. El personal de cuina, auxiliars de menjador, companys i professors
mereixen una especial atenció.
3.- Per facilitar la TASCA DE NETEJA que fan els teus companys, procura
deixar la taula ordenada i els estris en el seu lloc. Si es fes malbé algun utensili
cal que ho comuniquis al professor encarregat de la taula.
4.- Els teus companys “Ajudants de Menjador”, et PORTARAN TOT EL QUE
NECESSITIS, per tant no caldrà que t’aixequis de la taula. A mesura que vagis
acabant de menjar i seguint les indicacions dels Professors, podràs anar sortint
sense pressa.
5.- El teu creixement i bon desenvolupament físic requereixen una alimentació
equilibrada. Els cuiners s’esforcen en elaborar els menjars més adients. Pensa
que NECESSITES MENJAR DE TOT.
6.- En SORTIR DEL MENJADOR, procura anar el més aviat possible cap al
recinte escolar.
7.- Si creus que has de fer algun SUGGERIMENT o tens alguna QUEIXA en tot
el referent al menjador, pots dirigir-te al seu responsable, en Joan Grases.
Absències especials:
No estan permeses les absències al menjador sense causa justificada. En tal cas,
l’alumne haurà de notificar-ho per escrit al tutor/a i serà INDISPENSABLE que un
familiar el vingui a recollir personalment al col·legi.
L’observança d’aquestes puntualitzacions ajudaran a crear
un ambient molt més distès i tranquil en el nostre Menjador.

Si malgrat la bona predisposició general, algú es desentengués i no assumís els
diferents apartats, esmentats anteriorment, es farà necessària l’aplicació de la
NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA del Col·legi. En alguns casos excepcionals es
podran aplicar altres mesures, com haver de deixar d’utilitzar el nostre servei de
menjador.
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NORMATIVA MENJADOR
PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19
La normativa especial COVID-19 per a tots els alumnes que utilitzen el servei de
menjador és:


El primer dia de curs – 13 de setembre – els alumnes que utilitzen el servei de
menjador ja tindran adjudicats els llocs on seuran. Aquesta ubicació serà fixa
per a tot el curs.



Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més
taules.



Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en
una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira
buida entre ells per garantir la distància.



Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador per part
del personal de cuina.



A l’entrada i sortida del menjador els alumnes es posaran gel hidroalcohòlic.



El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).



L’aigua estarà en una gerra però serà una persona adulta responsable qui la
serveixi.



Per qüestions d’organització del nostre centre, i per minimitzar els contactes,
tenint en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat
d’educació infantil menjarà a les seves classes, habilitades específicament
per fer els àpats, garantint la separació entre els grups d’alumnes estables.
En acabar de dinar, es netejarà, desinfectarà i ventilarà l’aula.



Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei
dels aliments.
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NORMATIVA PER AL TRANSPORT ESCOLAR
L’activitat escolar s’inicia en el moment en que l’alumne puja a l’autocar; és per això, que
una actitud correcta ens permetrà fer un bon ús d’aquest servei. L’acompliment de la
següent normativa ens ajudarà a assolir aquests objectius:
1. Al matí cal ser puntual a la parada segons l’hora establerta en el full d’itineraris i a la
tarda, l’hora de sortida de davant el col·legi serà a les 17.05h.
2. Cal pujar i baixar de l’autocar de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar,
seguint les indicacions del monitor(a).
3. Durant el trajecte, cada alumne(a) ha de seure al seu seient. Queda prohibit aixecarse amb l’autobús en marxa.
4. Durant el trajecte és obligatori que tots els alumnes vagin amb el cinturó de seguretat
cordat.
5. En cas que anticipadament se sàpiga una absència, s’ha de comunicar al monitor(a)
el dia anterior.
6. En cas que un(a) alumne(a), de forma sistemàtica, no tingui la intenció d’utilitzar el
servei de transport en dies concrets, ho ha de comunicar al monitor(a).
7. Els alumnes han de respectar el vehicle: seients, vidres, cendrers ... En cas de
desperfectes, se’n farà càrrec la família.
8. No es permet ni menjar, ni beure, ni fumar dins l’autocar.
9. Els alumnes han de respectar les persones encarregades del servei de transport:
(monitor(a) i conductor(a)) i han de seguir les seves indicacions.
10. Queda prohibit parlar amb el/la conductor(a) durant el trajecte.
11. Abans de baixar de l’autobús, s’ha de procurar no deixar-se objectes, material
escolar o deixalles.
12. Els usuaris del transport escolar han d’utilitzar la ruta que se’ls assigna; així com
pujar i baixar a la seva parada. Si es vol sol·licitar un canvi de parada o de ruta, els
pares ho han de demanar per escrit al col·legi, i un cop autoritzat, la responsable de
transport informarà el monitor(a) d’aquest canvi.
13. En cas de que es necessiti utilitzar per diferents motius una altra línia a l’assignada
s’haurà de sol·licitar via correu electrònic adreçat a fcps.secretaria@stjosep.com.
S’autoritzarà aquesta petició en funció de la disponibilitat de places.
14. Cal respectar, no cridar, no insultar, no donar cops ni realitzar accions que puguin
molestar als companys(es).
Una correcta utilització d’aquest servei ha de ser la dinàmica habitual. En cas de produir-se
alguna incidència, el monitor informarà la Direcció del Col·legi de l’incompliment d’alguna
d’aquestes normes i s’aplicaran les sancions oportunes, seguint la Normativa General del
Centre.

35

NORMATIVA TRANSPORT ESCOLAR
PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19
La monitora els posarà gel hidroalcohòlic a les mans dels alumnes.
Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la
totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima
separació entre els usuaris.
Els infants, adolescents i monitors han d’accedir al transport amb la mascareta
col·locada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte.
A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és
molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física
adequada i es portin posades les mascaretes.
Les dues empreses que ofereixen el servei de transport al Col·legi (Dotor i
Hillsa) segueixen un protocol d’actuació davant la covid-19, adoptant unes
mesures d’higiene excepcionals per a garantir la màxima seguretat i salut dels
nostres alumnes.
Tots els autocars pararan a la Rambla de la Generalitat per tal que els alumnes
baixin i accedeixin al Col·legi seguin les indicacions que es detallen al pla d’actuació.
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ARTICLES PER A LA REFLEXIÓ...
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ARTICLE PUBLICAT AL DIARI ARA–CRIATURES el 24/09/2021

Els reptes virals d'internet, de bromes a
perills vitals
Atrauen els adolescents per aconseguir més "M’agrada" i
augmentar la popularitat en una etapa molt immadura
emocionalment
Paloma Arenós

En un escenari on domina l'anomenada "Dictadura del 'like'", els joves estan disposats a posar
en risc la seva integritat física per aconseguir un "M'agrada" .

Les xarxes socials que utilitzen la majoria d'adolescents, especialment Instagram i TikTok,
han esdevingut en els últims anys l’epicentre de reptes virals que salten d’una pantalla a
l’altra a la velocitat de la llum. De vegades són reptes innocents sobre habilitats diverses,
com el Bottle Flip Challenge (llançar una ampolla de plàstic a l’aire i que al caure a terra
quedi dreta i no es tombi) o dutxar-se amb una galleda plena d’aigua glaçada, en una
campanya de sensibilització sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). En aquest últim repte
hi han participat persones de totes les edats, famílies senceres i, fins i tot, famosos. Però
sovint, amb un rerefons més complex, hi ha joves que duen a terme reptes virals extrems
que poden posar en perill la seva salut física o emocional, i fins i tot de vegades voregen la
mort. Un exemple va ser, el 2019, el repte de la Balena Blava, en què durant 50 dies el jove
convidat a jugar-hi se sotmetia a greus danys corporals o psicològics, amb l’objectiu final del
suïcidi. O Momo, ple de proves macabres per WhatsApp, com autolesionar-se al coll amb un
ganivet.
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D’altres més recents, aparentment no tan extrems, proposen llimar-se les dents, prendre
medicaments com el Benadryl, que pot provocar greus efectes secundaris, tastar un
detergent, menjar canyella en pols a cullerades o experimentar amb l’asfíxia controlada...
Per què ho proven i, fins i tot, s’hi enganxen? Principalment perquè encara no estan madurs
emocionalment i són impulsius –volen recompensa immediata–, i, majoritàriament, no volen
assumir les conseqüències dels seus actes, segons explica el psicòleg Jordi Royo, director
clínic d’Amalgama 7, de Barcelona.

Algun dels reptes, com tastar un detergent, poden ser molt
nocius per a la salut.

Els experts consultats donen diferents causes per a aquest comportament, que es
resumeixen en tres: aconseguir més likes (la societat del "M'agrada") i, per tant, tenir més
reconeixement social i ser acceptats (soc popu, valent, divertit...); transgredir les normes del
món dels adults, i entretenir-se i riure, sense calibrar les seqüeles vitals i emocionals que
aquests reptes poden provocar a un mateix o als altres. Royo puntualitza que molts reptes
virals s’assoleixen “per pura heroïcitat, pel plaer del repte assolit". L'expert afegeix que, de
fet, aquest procés és com un esglaó: primer vols ser acceptat, després ser reconegut i, al
final, ser conegut (o famós), que és la màxima aspiració d'un adolescent” d’avui en dia. En
els darrers temps, al gabinet –especialitzat en l’atenció terapèutica a joves i les seves
famílies– han rebut consultes de pares preocupats per l’augment de casos, tant si els fills
són víctimes com promotors dels reptes. “Hem tingut de tot, des dels que peguen un calbot o
posen la traveta a un vianant que no coneixen de res i ho filmen, als que compren en un
comerç i marxen sense pagar i ho graven o els que nominen un amic perquè es begui d’un
glop un cubata i després nomini 12 persones més perquè també ho facin”, per exemple.
Fins als 25 anys, immadurs
De fet, la part del cervell encarregada del pensament racional, el còrtex prefrontal, no es
desenvolupa totalment fins als 25 anys, més o menys. Per aquest motiu, molts dels
adolescents són naturalment més impulsius i tendeixen a actuar abans de pensar totalment
en les conseqüències dels seus actes. Això no vol dir que no sàpiguen discernir entre el que
està bé i el que està malament. En realitat, educar en el respecte i els valors és una feina
que s’ha de fer a casa.
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Els reptes busquen aconseguir popularitat,
però no se'n calibren bé les possibles conseqüències.

Per prevenir aquests comportaments, Royo proposa que, des de la infància, hi hagi un
control de l’ús de les tecnologies, que es tingui a la vista l’ordinador que fa servir l’adolescent
i evitar “una habitació en línia”. A més, evidentment, que hi hagi molt de diàleg en el qual els
pares també exposin la pressió que vivien quan eren adolescents i reconeguin els
sentiments que tenien. “Ara l'impacte és superior perquè les xarxes socials ho multipliquen
tot. Pujar una foto a internet és molt fàcil. Eliminar-la, ja no tant”, raona. Royo considera clau
que els pares “coneguin i sàpiguen quins són els reptes més grans que s’estan movent a les
xarxes, com ho viuen els seus fills, què els preocupa". No han d’actuar de manera coercitiva,
sinó dialogant, oferint pensament crític, suggereix. “Els adolescents d'avui formen la
generació més formada de la història, amb accés al coneixement i a una vida amb realitats
més diverses que les generacions precedents, i molt més tolerants. Abans, si no bevies o no
feies el que marcava el líder, eres un gallina. Ara tenen més recursos, però se’ls ha
d’acompanyar en els valors”.

Enganxats a les TIC sense supervisió
Segons l'estudi Uso desadaptativo de las TIC en adolescentes: perfiles, supervisión y estrés
tecnológico, més del 60% d'adolescents fan servir les TIC sense supervisió, i gairebé la meitat,
el 45%, en fan un ús desadaptat. És a dir, no les utilitzen d'una manera responsable. Tot això
en un escenari on es dona l'anomenada "dictadura del like", que consisteix a fer tot el que
considerin necessari per obtenir més popularitat. Els reptes virals poden donar molts punts:
aconseguir un dels més de 4.000 milions de likes que es donen diàriament arreu del món és
un objectiu al qual aquest tipus de desafiaments poden contribuir.
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Si el jove ha comentat als pares que vol participar en un repte, val la pena fer-li preguntes
generals que el facin pensar què hi guanya i què hi perd. “Què seria el pitjor que et podria
passar? Cremades, una visita a l'hospital, risc d’asfíxia, tos? Per què ho faries? Val la pena
assumir aquest risc?”, serien algunes qüestions a plantejar. Tots els experts apunten que els
adults sempre són els que tenen l’autoritat per posar límits en l’accés a les xarxes i als
dispositius mòbils quan detectin un problema d’abús o de bullying. Però si el tema els
supera, recomanen consultar amb professionals.
El camí cap al món adult
Enric Soler, tutor del grau de psicologia de la UOC, argumenta que per als adolescents
“compartir reptes els fa sentir connectats entre ells durant la seva transició al món adult, una
transició que, en realitat, no és més que un dol”. Recorda que adolescència ve del
llatí adolescere, és a dir, "el que creix", "el que emmalalteix". "Es tracta del dol per la pèrdua
del cos i els privilegis infantils i de la integració en el món dels adults", afirma l'expert en dols
d'alta complexitat, qui recorda que, a més, mentre transiten pel dol de l'adolescència, "es
troben molt sols": "Ni els nens ni els adults els entenen. El cicle de vida natural és dirigir-se
al món adult, al qual repten constantment, però mentre dura aquesta transició només poden
satisfer les seves necessitats gregàries compartint reptes, sentint-se integrats en el seu
món, el dels adolescents".
Apuntar-se a un repte més blanc (una coreografia) o seguir-ne un de més violent o que
ridiculitza algú depèn de la manera com afronten aquesta transició cap al món dels grans.
Segons Soler, "qualsevol comportament que es dirigeixi cap a conductes pròpies dels adults
serà considerat una conducta saludable. En canvi, les conductes de l'adolescent que es
resisteix a elaborar el dol de l'adolescència no les podem considerar saludables, ja que
tendeixen a un estancament o fins i tot a una regressió evolutiva de la persona", assenyala.
La situació actual, amb un panorama socioeconòmic i laboral cada vegada menys atractiu,
tampoc no és un al·licient per capbussar-se alegrement en el món adult. "No és casualitat
que en el repte de La Caça del Pijo els adolescents que creuen tenir una pitjor perspectiva
del que serà la seva pròpia adultesa atemptin violentament contra altres adolescents als
quals perceben amb més facilitats per desenvolupar-se millor en el món dels adults
[els pijos]", conclou Soler.

Converses compartides d’adolescència
Paradoxalment, aquests desafiaments que oculten als seus pares, els adolescents esperen
que siguin vistos pel màxim nombre de persones possible. És una de les característiques del
repte viral de l'era digital que no existia en el món analògic. O, com a mínim, no de tal
magnitud. José Ramón Ubieto, psicoanalista i professor col·laborador dels estudis de
psicologia i ciències de l'educació de la UOC, apunta que les xarxes socials funcionen com
una caixa de ressonància que tot ho magnifica. L’expert aconsella als pares tenir converses
informals amb els fills perquè els expliquin tot allò que els preocupa, a més de fer-los saber
com va ser aquesta etapa per a ells. "La manera d'introduir una responsabilitat és que sentin
que ens importen, parar esment en les seves preocupacions. Una bona aportació dels pares
és compartir com va ser la seva adolescència. Poden passar de l'economia de l'atenció –que
focalitza l'atenció individual en la connexió– a la conversa a manera de presència atenta, on el
que preval és el vincle i no la connexió unidireccional", afirma el professor.
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ARTICLE PUBLICAT A FAROS Sant Joan de Déu el 13/03/2021

Els riscos de les xarxes socials en la
salut mental dels adolescents
Les xarxes socials formen part de la nostra vida.
Plataformes com ara Faceboo k, Twitter i Instagram
han revolucionat la manera de connectar entre
nosaltres i són utilitzades per una de cada quatre
persones en tot el món.
Les xarxes socials han esdevingut un espai en
el qual formem i construïm relacions,
configurem la nostra pròpia identitat, i ens
expressem i coneixem el món que ens envolta.
Però hem valorat prou quins riscos suposa?
La major incidència de l'ús de les xarxes socials es dóna entre els joves de 16 a 24
anys, un període crucial per al desenvolupament emocional i psicosocial de les persones.
Precisament per això, és necessària una major comprensió de l'impacte de les xarxes
socials en els joves, posant especial interès en com aquestes poden afectar a la seva salut
mental.

De quina manera les xarxes socials afecten a la salut mental?
Molts joves no han conegut un món sense accés a Internet i a xarxes socials. L'ús diari, o
gairebé diari d'Internet, ha augmentat ràpidament en l'última dècada. El 2007, només el 22%
de les persones del Regne Unit tenien almenys un perfil en les xarxes socials; mentre que al
2016, aquesta xifra havia augmentat al 89%. Ser un adolescent és ja prou difícil, però les
pressions a què s'enfronten els joves connectats a les xarxes, són sens dubte
úniques per a aquesta generació digital.
Sabem que les xarxes socials més populars són font d'innombrables beneficis i avantatges
per als seus usuaris, però també generen efectes secundaris poc saludables. Un nou
estudi, realitzat entre joves britànics, se centra en un problema molt particular: el benestar i
la salut mental dels usuaris d'aquestes aplicacions, sobretot Instagram, la qual es considera
la pitjor xarxa per a la salut mental dels adolescents.
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Els efectes negatius:
Ansietat i depressió
Un de cada sis joves experimentarà un trastorn d'ansietat en algun moment de la seva
vida, i les taxes d'ansietat i depressió en els joves han augmentat un 70%. L’estudi ha
demostrat que quatre de cada cinc joves, afirmen que l’ús de les xarxes socials fan que els
seus sentiments d'ansietat empitjorin. Veure amics constantment de vacances o gaudint de
les nits, pot fer que els joves sentin que s'estan perdent coses mentre que altres gaudeixen
de la vida. Aquests sentiments poden promoure un "comparar” i un efecte de
"desesperació”.
Les imatges sovint poc realistes que s’ofereixen a les xarxes socials poden fer que els joves
tinguin sentiments d'autoconsciència, baixa autoestima i la recerca del perfeccionisme
que es pot manifestar com a trastorns d’ansietat.
A més dels trastorns d'ansietat, gairebé 80.000 nens i joves del Regne Unit
pateixen depressió severa. Hi ha una creixent evidència que vincula l'ús de les xarxes
socials i la depressió en els joves. L'ús de les xarxes socials durant més de dues hores al
dia també ha estat de forma independent associada amb la mala auto apreciació de la salut
mental, un augment dels nivells d'angoixa psicològica i la ideació suïcida. Aquest fenomen
s'ha etiquetat fins i tot com a "depressió de Facebook".

Dormir
El son i la salut mental estan estretament lligats. El son és especialment important en els
joves i adolescents, ja que el dormir és un moment clau per al seu desenvolupament. El son
és essencial perquè puguem funcionar correctament durant el dia i els adolescents
necessiten al voltant de 1-2 hores més de son diària que els adults.
Nombrosos estudis han demostrat que l'ús creixent de xarxes socials té una associació
significativa amb la mala qualitat del son en els joves. Utilitzar les xarxes socials a través
de telèfons, ordinadors portàtils i tauletes a la nit abans de dormir també està relacionat amb
un son de mala qualitat. Es pensa que l'ús de llums LED abans del son, pot interferir i
bloquejar processos naturals en el cervell que desencadenen sensacions de somnolència,
així com l'alliberament de l'hormona del son, la melatonina.
Això significa que es triga més a dormir i les persones acaben aconseguint menys hores de
son cada nit. Un de cada cinc joves afirma que es desperta durant la nit per consultar
missatges a les xarxes socials, cosa que els porta a ser tres vegades més propensos a
sentir-se cansats a l'escola, que no pas els seus companys de classe que no utilitzen les
xarxes socials durant la nit.

Imatge corporal
La imatge corporal és un problema per a molts joves, tant homes com dones. Hi ha 10
milions de fotografies noves carregades només a Facebook cada hora, oferint constantment
les possibilitats de comparar-se. Un estudi també ha demostrat que les noies expressaven
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un desig més gran per canviar la seva aparença com ara la cara, el pèl i/o la pell
després de passar temps a Facebook.

Assetjament cibernètic
L'assetjament durant la infància és un factor de risc important per a una sèrie de problemes,
inclosa la salut mental. L’augment de les xarxes socials ha fet que gairebé tots els nens i
joves estiguin en contacte constant entre ells. La jornada escolar permet interaccions cara a
cara i el temps a casa està ple de contactes a través de les plataformes de les xarxes
socials. Encara que bona part d'aquesta interacció és positiva, també presenta oportunitats
per a aquells que volen continuar amb el seu abús fins i tot quan no estan físicament a prop
d'un individu.
L'augment de la popularitat de les aplicacions de missatgeria instantània, com ara Snapchat
i WhatsApp, també es pot convertir en una problema ja que actuen com a vehicles ràpids
per difondre missatges de propaganda i difondre imatges.
Set de cada 10 joves han experimentat ciberassetjament. Aquestes estadístiques són
extremadament preocupants per la salut general i el benestar dels nostres joves. Les
víctimes d'assetjament escolar tenen més possibilitats d'experimentar baix rendiment
acadèmic, depressió, ansietat, sentiments de soledat i canvis en els patrons de son i
d'alimentació, que podrien alterar la seva vida.

Por de perdre's alguna cosa (FOMO)
FOMO són las inicials de fear of missing out, que es pot traduir per “por de perdre’s alguna
cosa”. L’expressió descriu una nova forma d’ansietat sorgida amb la popularització del
mòbil i les xarxes socials, una necessitat compulsiva d’estar connectats.
En essència, FOMO és la preocupació a que els esdeveniments socials, o de qualsevol altra
mena, puguin tenir lloc sense que hi siguem presents per gaudir-ne. FOMO es caracteritza
per la necessitat d’estar constantment connectat amb el que fan les altres persones, per no
perdre's res. L'intercanvi de fotos i vídeos a les xarxes socials significa que els joves
experimenten un corrent pràcticament interminable d'experiències d'altres, que
potencialment poden alimentar els sentiments de que s’estan perdent coses.

Els efectes positius:
Però no tot és dolent a les xarxes: els aspectes més positius en els quals van destacar
aquestes apps van ser la capacitat de prendre consciència (sobretot a YouTube),
d'expressar-se i trobar una identitat pròpia (Instagram) i de crear comunitat i trobar suport
emocional (Facebook).

Auto expressió i identitat pròpia
L’auto expressió i la identitat pròpia són aspectes importants del desenvolupament en joves i
adolescents. Aquesta etapa és un moment en què els joves intenten experimentar coses
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noves, diferents aspectes de si mateixos i la seva identitat. Al llarg d'aquest període, els
joves tenen un mitjà per expressar-se i explorar qui són.
Els mitjans socials poden actuar com una plataforma eficaç per a una auto expressió
positiva, que els permet presentar el millor de sí mateixos. Són capaços de personalitzar els
seus perfils amb imatges, vídeos i paraules que expressen qui són i com s'identifiquen amb
el món. Les plataformes de mitjans socials també són llocs per a que els joves comparteixin
contingut creatiu i puguin expressar els seus interessos i passions amb els altres. Ser capaç
d’ "agradar" o "seguir" pàgines o grups, fa que els joves puguin construir un "catàleg
d'identitat" que els representi.

Fer, mantenir i construir relacions
Les plataformes de les xarxes socials ofereixen als joves una eina útil per fer, mantenir o
fer realitat relacions interpersonals a nivell mundial. Això pot ser a través d'estar
connectat amb amics i familiars d’arreu del món, que d'una altra manera seria impossible.
També poden realitzar nous amics a través de les xarxes, tot i que els joves haurien
d'abordar això amb precaució i només haurien de trobar-se per primera vegada en entorns
segurs.
L'aspecte de la construcció de comunitats també és un element positiu. En unir-se a "grups"
o "pàgines", els joves poden envoltar-se de persones similars amb qui comparteixen els
seus pensaments o inquietuds. Aquests grups poden ser minories en el món real, però
poden crear comunitats en línia que proporcionin una xarxa segura per als joves, com ara
aquells de la comunitat LGBT o les minories ètniques. Els mitjans socials permeten que
aquests joves es connectin i generin sentit de comunitat, tot i la separació geogràfica.
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Escolta, estudiant

NORBERT BILBENY

Han estat sis mesos sense anar a classe. Hi ha ganes de tornar-hi. L’ordre i el contingut de
la vida no poden parar. Qui hi haurà a l’aula, com anirà tot plegat? Tot anirà bé. Però això
depèn també de tu. El paper de cadascú influeix en el grup. I poques coses donen tanta
satisfacció com un grup que s’avé i funciona. Si encarrilem bé el curs, obtindrem interès de
les assignatures i ens entendrem bé amb els professors.
És veritat que la situació és insegura. Però, passi el que passi, no serà un temps perdut.
Ningú no retrocedirà, perquè ningú no ho vol. Altres èpoques van ser ombrívoles. Aquesta,
no. Cada generació té els seus reptes; la pandèmia és el nostre. Però hi ha la família, els
amics, els mestres. La vida continua i l’esperança no es perd. Ara és un temps diferent, però
és el nostre i el farem únic. Caldrà fer com fan els intel·ligents: escoltar molt. Estar atents als
pares, als professors, al personal sanitari, a allò que ens demanin les autoritats. No són
perfectes, però ho fan tan bé com poden i en interès de tothom. Cal escoltar i comprendre,
per nosaltres i pels altres. I no estarem bé si n’hi ha d’altres que ho passen malament.
A la vida cal saber obeir i desobeir. El primer, en llibertat. El segon, amb responsabilitat.
L’estudiant està en una etapa formativa crucial. Ho sap i no se’n desentén: com vull
ser, què vull ser. Vull ser . No se sent un o una més de la classe en què l’han posat els
grans: la “joventut”. Et sents jo i per primera vegada responsable davant dels altres. La
personalitat està formada. El talent ja es té. Ara cal treballar-lo, perfilar el caràcter i posar-se
a cura d’un mateix –salut, educació– i dels que viuen amb nosaltres. Tenir cura dels objectes
quotidians i fins i tot del llenguatge que ens defineix i ens particularitza.
Escolta, doncs, i decideix. Decideix obeir i desobeir: ser tu. Decidir fa lliure. Que no
decideixin per tu les xarxes anònimes, els influencers ni el més imbècil i egoista de la penya.
No perdis el temps amb ells. Estudia al màxim, fes-te un espai, exigeix la teva intimitat, parla
amb els millors. Llegeix un llibre mitja hora cada dia i medita abans d’anar-te’n a dormir.
Penja un rellotge a la paret. És el teu avui i així serà el teu demà. Tot això d’ara et servirà i
estaràs agraït de tu mateix.
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.“

El científico enojado
Ya hace años que asistimos a un fenómeno curioso: los estudios científicos serios
pasan por alarmistas y le damos crédito a los estudios de chichinabo, ocurrió con el
cambio climático, nadie se lo tomó en serio, y está ocurriendo con el efecto que
produce el uso de las pantallas. Desmurget, director de investigación en el Instituto
Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia, basándose en un corpus
de investigaciones fuera de toda sospecha nos advierte: “Cuanto más invierten los
países en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la
educación, más baja el rendimiento de los estudiantes. Cuanto más tiempo pasan
los alumnos con estas tecnologías, más empeoran sus calificaciones. Lo explica en
La fábrica de cretinos digitales (Península).
La juventud actual, ¿la más tonta de todos los tiempos?
Durante décadas, las puntuaciones de las pruebas de inteligencia han aumentado de una
generación a la siguiente. Esto se llama efecto Flynn.
¿Y ya no?
Hoy en día, en muchos países desarrollados este efecto se invierte y los millennials son la
primera generación en tener un CI promedio más bajo que la generación anterior, y las
pantallas tienen una responsabilidad incontestable.
¿Y la consabida superioridad del nativo digital?
¡Pura fantasía! Toda la investigación destaca la baja capacidad de nuestros niños para
procesar, comprender y sintetizar la información presente en la red. La actual locura digital
es veneno.
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¿Neurológicamente hablando?
Todo lo que hacemos cambia la estructura y función de nuestro cerebro. En respuesta al
uso de pantallas, ciertas regiones relacionadas con el procesamiento de señales visuales se
espesan; a la inversa, las redes lingüísticas experimentan retrasos en la maduración.
Hay estudios que afirman que los videojuegos mejoran el rendimiento académico.
Estos estudios, publicados en revistas académicas de tercera clase, se basan
unánimemente en valores atípicos y o metodologías defectuosas. A pesar de esto, se les
ofrece una cobertura mediática increíble. Ahí radica el problema.
¿Cuál es la realidad de la exposición a las pantallas de niños y adolescentes?
El tiempo de recreación frente a la pantalla (fuera de la escuela y las tareas) para las nuevas
generaciones es extravagante.
¿Extravagante?
Son casi 3 horas diarias para los niños de 2 años, casi 5 horas para los escolares de 8 años
y más de 7 horas para los adolescentes. Esto significa que entre los 2 y los 18 años, que es
el período más crucial de desarrollo, dedican a estas prácticas el equivalente a 30 años
escolares.
¿Cree que hay una voluntad deliberada de idiotizar a las masas?
La lógica es puramente económica. No importa el impacto en la salud, siempre que entre el
dinero. Tabaco, medicinas, comida, pesticidas, calentamiento global, la lista es larga.
Le veo enojado.
Lo peor es ver devastado el desarrollo de nuestros hijos de esta manera. Bueno, no todos
ellos, los altos ejecutivos de las industrias digitales tienen especial cuidado en proteger a
sus hijos de los productos que nos venden.
Qué feo.
La orgía digital actual está arrasando con los cimientos más esenciales de nuestra
humanidad: el lenguaje, la concentración, la capacidad de memoria, la creatividad, la cultura
(en el sentido de un cuerpo de conocimiento que permite comprender y pensar el mundo).
Tienes razón, esto me enoja profundamente.
La tendencia es sustituir a los profesores por clases digitales.
El software de aprendizaje es mejor que nada, pero es infinitamente peor que un maestro
competente.
Los maestros salen más caros.
La tecnología digital parece ser una necesidad presupuestaria, pero sería deseable que se
dijera con claridad, sin intentar hacer pasar esta renuncia educativa como progreso
educativo.
¿La inteligencia es la primera víctima?
Cuando pones pantallas (tabletas, ordenadores, smartphones, etcétera) en manos de un
niño o adolescente, casi siempre son las recreaciones más factibles las que ganan la guerra
de los usos.
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¿Y?
Estos contenidos tienen efectos deletéreos claramente identificados con el desarrollo
somático (por ejemplo, obesidad, maduración cardiovascular), emocional (ansiedad,
agresividad) y cognitivo (lenguaje, concentración). Varios estudios han comprobado,
además, que el CI desciende cuando el tiempo de uso de las pantallas recreativas aumenta.
¿Lo mejor para el desarrollo de un niño?
No son pantallas, sino personas y acción. Necesitan palabras, sonrisas, abrazos. Necesitan
aburrirse, soñar, jugar, imaginar, correr, tocar, manipular, que les lean cuentos. Mirar el
mundo que los rodea, interactuar. En el corazón de estas necesidades, la pantalla es una
corriente de hielo que congela el desarrollo.
¿Cómo serán esos nativos digitales cuando sean adultos?
Privados de lenguaje, concentración, cultura; de las herramientas fundamentales del
pensamiento, se convertirán en una casta subordinada de artistas entusiastas, estupefactos
por el entretenimiento tonto y felices con su destino.
¿Su consejo para padres y educadores?
La edad importa. Antes de los 6 años, lo ideal es cero pantallas. Cuanto antes se exponen
los niños, más severos son los impactos. A partir de los 6 años, si los contenidos son los
adecuados y si se respeta el sueño, media hora al día sin influencia negativa detectable.
¿Y cuál es su esperanza?
Es como el calentamiento global: “está empezando a mostrarse”. Nuestros hijos tienen
problemas de atención, lenguaje, memorización, agresividad. Espero que la toma de
conciencia siente las bases de una política de prevención verdaderamente protectora.
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