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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

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 amb els tutors en el
desenvolupament de les activitats del curs.
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.



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.



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.

CARACTERÍSTIQUES
DELS ALUMNES DE 4t ESO
Els alumnes de 4t d’ESO es troben en l’etapa adolescent. Les característiques
personals que podríem destacar en aquesta etapa són:

A NIVELL PSICOMOTOR


Es consoliden els canvis físics i es van determinant les formes i
característiques que després tindran com a adults. En alguns casos,
poden arribar a originar conflictes relacionats amb l’acceptació del propi
cos.



Donen molta importància a l’aparença externa i a la pròpia imatge, que
relacionen amb l’acceptació social, el desig d’integració en el grup.



Pot ser el moment de l’aparició i, més endavant el desenvolupament del
desig sexual.



Els esports que requereixen habilitat i destresa continuen tenint valor
destacat per a molts adolescents. A vegades però, apareixen hàbits de
comoditat i passivitat que provoquen el distanciament de l’activitat física.

A NIVELL COGNITIU
 Acostumen a fer-se més paleses les diferències entre les capacitats
intel·lectuals
dels estudiants
i s’accentua la diversitat
d’estils
d’aprenentatge. El grup-classe acostuma a ser molt més heterogeni que en
altres nivells educatius.
 Alguns adolescents fan servir processos deductius per estudiar, mentre
d’altres encara necessiten partir de fets i situacions estretament
connectades amb la realitat. Els factors que determinen aquestes
diferències estan relacionats amb l’entorn familiar i social, el grau de
motivació i estimulació proposats, el nivell del llenguatge adquirit..., entre
d’altres.
 Són capaços de reflexionar; la seva manera de pensar es va ajustant cada
vegada més a les lleis lògiques. És una etapa clau per al desenvolupament
de la capacitat de reflexió.
 S’assoleix la superació del pensament concret i apareix el pensament
abstracte, que els permetrà operar amb conceptes i saber raonar.
 Comencen a mostrar-se responsables davant el futur perquè es veuen
forçats a decidir: cal escollir què estudiaran després de l’ensenyament
obligatori i/o pensar en la futura professió.

DESENVOLUPAMENT AFECTIU


Manifesten una especial necessitat de sentir-se atractius davant dels altres,
de ser acceptats pel seu aspecte físic i exterioritzar les qualitats que més
valoren d’ells mateixos.



Es va consolidant la identitat personal, alhora que progressa la
individualitat i la diferenciació respecte els altres. El desajust entre com són
en realitat i el model que s’han proposat pot ocasionar algun problema
psicològic.



És freqüent que comencin a formar-se les primeres parelles i les primeres
idealitzacions de les mateixes.

A NIVELL SOCIAL


Quan els adolescents aconsegueixen un determinat espai de llibertat,
disminueixen les tensions dins l’entorn familiar.



Van aclarint quin és el model de relació que volen amb els diferents grups
socials. Comencen a valorar més l’afinitat afectiva i no tant la complicitat
en actuar d’una mateixa manera. També aprenen maneres de comportarse en societat.



Consideren molt important la seva intimitat i la defensen.



Acostumen a posar de manifest el conflicte generacional i poden sentir-se
d’un món diferent al dels adults. Els costa acceptar les normes i els valors
dels grans. Es qüestionen el motiu d’algunes prohibicions i exposen
preguntes abans d’acceptar les normes. Amb tot però, estan més oberts a
l’acceptació de les regles socials i l’autoritat raonada.



Alguns viuen un període de transició perquè s’han d’anar preparant per a la
inserció professional en la societat.



Tenen un sentiment profund d’autonomia (diners, horaris...).



La transmissió de valors passa de ser vertical o familiar a ser horitzontal
(supervaloració dels amics i de les normes del grup).

DESENVOLUPAMENT REFLEXIU
 Van avançant cap a una autonomia personal, comencen a prendre
decisions i a reflexionar sobre determinades actituds i principis ètics. La
capacitat reflexiva els permet conciliar punts de vista diferents a l’hora de
pensar , i d’eliminar asprors en el tracte amb els altres.

DISTRUBUCIÓ HORÀRIA

HORARI 4t ESO
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ORD.
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CALENDARI D’EXÀMENS

4t ESO curs 2021-2022
1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

OCTUBRE

GENER

ABRIL

7: ENGLISH LISTENING

19: C.SOCIALS (B)
20: ENGLISH READING / C.
SOCIALS (A-C-D)
21: ECONOMIA
25: FÍSICA I QUÍMICA
26: HISTÒRIA DE L’ART
31: MATEMÀTIQUES

4 a 8: VIATGE 4t ESO
19: ECONOMIA
20: CASTELLÀ (TOTS)
22: SANT JORDI
26: FÍSICA I QUÍMICA
27: HISTÒRIA DE L’ART
29: LLIURE ELECCIÓ
28: MATEMÀTIQUES

FEBRER

MAIG

1: BIOLOGIA
2 i 3: RECUPERACIÓ DE
CURSOS ANTERIORS
9 Proves d’Avaluació diagnòstica
10 Proves d’Avaluació diagnòstica
11:ALEMANY
16: CASTELLÀ (TOTS)
17: ENGLISH GRAMMAR
21: C.SOCIALS (B)
22: HISTÒRIA DE L’ART
23: CATALÀ LECTURA
24: C. SOCIALS (A-C-D)
25: ECONOMIA
28: LLIURE ELECCIÓ

3: BIOLOGIA
5: EXCURSIÓ COLÒNIA
VIDAL
9: C.SOCIALS (B)
11: CATALÀ LECTURA
12: C. SOCIALS (A-C-D)
13: ALEMANY
17: FÍSICA I QUÍMICA
18: CASTELLÀ (TOTS)
19: ENGLISH GRAMMAR
20: ECONOMIA
23: HISTÒRIA DE L’ART
24: BIOLOGIA
25: CATALÀ CONTINGUT
26: MATEMÀTIQUES
27: TECNOLOGIA (Entrega
final)

DESEMBRE

MARÇ

JUNY

1: CASTELLÀ (TOTS)
13: Reunió 3r ESO
14: Reunió 4t ESO

1: FÍSICA I QUÍMICA
2: CATALÀ CONTINGUT
3: MATEMÀTIQUES
4: TECNOLOGIA (Entrega final)
8: BIOLOGIA
9: CASTELLÀ (TOTS)

6: FESTIU
7 i 8: CONVOCATÒRIA
ORDINÀRIA
10: Comiat 4t ESO
13 a 17: TREBALL SÍNTESI
15: VISITES EMPRESES
17: RENGLE (tarda)
13 i 14: CONVOCATÒRIA
ORDINÀRIA
20 i 22: CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINÀRIA

12: FESTIU
18: MATEMÀTIQUES
19: BIOLOGIA
20: C.SOCIALS (B)
21: C. SOCIALS (A-C-D)
22: ECONOMIA
26: FÍSICA I QUÍMICA
27: HISTÒRIA DE L’ART
28: ENGLISH READING

NOVEMBRE
1: FESTIU
3: CASTELLÀ (TOTS)
5:ALEMANY
11: ENGLISH GRAMMAR
12: ECONOMIA
15: C. SOCIALS (B)
17: CATALÀ LECTURA
18: C. SOCIALS (A-C-D)
22: SANTA CECÍLIA/HISTÒRIA
DE L’ART*

23: FÍSICA I QUÍMICA
24: CATALÀ CONTINGUT
25: EXCURSIÓ TEATRE
26: TECNOLOGIA (Entrega
final)/MATEMÀTIQUES
30: BIOLOGIA
29: FESTIU

16: ENGLISH LISTENING
7: LLIURE ELECCIÓ
8: FESTIU
21 (tarda): CONCURS NADAL
22: FESTA NADAL

16: Reunió 4t ESO
17: Reunió 3r ESO
18: SANT JOSEP (TARDA)

17: ENGLISH LISTENING
23: C.SOCIALS (B)
24: C. SOCIALS (A-C-D)
31: ENGLISH READING

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 (tarda): SANTA CECÍLIA

o

18 de desembre (tarda): FIRA DE NADAL

o

21 (tarda) i 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



SORTIDES CULTURALS:
o Primer Trimestre: Teatre—T’estimo, si he begut. (25 de novembre)
o Segon trimestre: Viatge a Cantàbria (del 4 al 8 d’abril)
o Tercer trimestre: Visita a la colònia Vidal (5 maig)
Visites a empreses de Sant Sadurní (15 juny)



CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS:
o

CONVOCATÒRIA
anterior - ESO):

EXTRAORDINÀRIA

FEBRER

(recuperació

curs

2 i 3 de febrer
o

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY (recuperació i/o millora):
13 i 14 de juny

o

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JUNY (recuperacions antic
setembre):

o

20, 21 i 22 de juny

o


Aquestes convocatòries estan pendents de confirmació atenent a les noves lleis
que s’han d’aprovar.

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ TUTORIAL
Els principals objectius a assolir en el present curs són:
 Afavorir l’alumne en el seu coneixement personal per tal d’adquirir
recursos que li permetin resoldre de forma cada vegada més
autònoma les situacions conflictives que la dinàmica del grup
comporta.
 Fomentar un coneixement ajustat de sí mateix i aprendre a valorar
les capacitats pròpies, les motivacions i els interessos professionals.
 Treballar el sentit de responsabilitat.

 Orientar l’ alumne 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 i facilitar la tria dels
diferents itineraris curriculars. Valoració en les assembles del
progrés acadèmic del grup i resultat de les avaluacions.
 Informar i orientar en la presa de decisions pel que fa referència a
la continuïtat de la seva formació acadèmica en acabar l’etapa. En
ésser un curs terminal doncs, s’informarà als alumnes i a les
famílies sobre les característiques dels estudis postobligatoris i els
àmbits professionals que millor corresponen a cada alumne.
 Fomentar el respecte als altres (persones, grup-classe, grups
socials), tenint en compte les diferències personals i educant amb
un esperit de solidaritat, democràcia i respecte.
 Apropar als alumnes a la realitat del món laboral, amb activitats de
tipus vivencial que els ajudin a conèixer i començar a comprendre
com es desenvolupa i quins elements integren i condicionen el món
del treball.

ALGUNS ASPECTES ESPECÍFICS DEL CURRÍCULUM
 MÉS HORES DE MATEMÀTIQUES I ANGLÈS
D’acord amb la legislació vigent, l’horari de matemàtiques és de 4
hores setmanals. Per altra banda, en consonància amb el projecte
educatiu del col·legi de reforç dels aprenentatge de l’anglès, també
s’imparteixen 4 hores setmanals d’aquesta llengua estrangera.
 PROJECTE DE RECERCA (PREC)
Aquest curs els alumnes han de realitzar un Projecte de Recerca que
durarà més d’una setmana. Es tracta d’un treball en grup que conserva
alguns dels elements estructurals del darrer Treball de Síntesi però
que, a la vegada, també incorpora objectius més propers al Treball de
Recerca de batxillerat. Aquest any idearan una empresa relacionada
amb l’itinerari que han escollit, amb els estudis post obligatoris que
cursaran o amb els seus interessos. Aquest treball s’alternarà amb
visites a diferents empreses de la vila.

TUTORIES 4t ESO
4t ESO A: Pol Valldeperas............................fcps.pol.valldeperas@stjosep.com
4t ESO B: Alba Córdoba..................................fcps.alba.cordoba@stjosep.com
4t ESO C: Maria Hellín ....................................fcps.maria.hellin@stjosep.com
4t ESO D: Imma Navarret ............................fcps.imma.navarret@stjosep.com

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
El departament d’orientació psicopedagògica 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

ASPECTES ESPECÍFICS DEL CURRÍCULUM
ACTIVITATS FORMATIVES I D’ORIENTACIÓ
Les activitats relacionades a continuació estan acuradament seleccionades
per acomplir alguns dels objectius de l’acció tutorial i per complementar
aspectes curriculars. Els temes relacionats amb aquestes activitats tenen
una vinculació directa amb les necessitats educatives, els interessos
personals i les influències de l’entorn dels adolescents. Informen sobre
situacions que poden ser pròpies de la realitat dels joves d’avui dia;
consciencien i ajuden a treballar valors humans; complementen el treball
d’orientació professional fet des de la tutoria; fomenten la reflexió i actuen
d’escenari d’accions col·lectives, reforçant la unió i la identitat del grup.

ACTIVITATS DEL CURS
 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 3r d’ESO
hi participaran aportant aliments destinats a ser distribuïts als usuaris
del Banc d’Aliments de Càritas de Sant Sadurní d’Anoia.
 EL GRAN RECAPTE
Com cada any, la FUNDACIÓ BANC D’ALIMENTS
demana voluntaris per a col·laborar en el recapte.
Aquest any es poden apuntar per a participar un
cap de setmana del mes de desembre i el cap de
setmana següent o l’altre també es podrà ajudar
per obrir paquets, classificar i emmagatzemar els productes. Des de la
tutoria se n’informarà.
 SETMANA DE LA CIÈNCIA
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. És
per això que del 12 al 19 de novembre se
celebrarà a Catalunya la 26a Setmana de la Ciència i al nostre col·legi
es convida els alumnes a participar en uns concursos que hi tenen
relació.

 MARATÓ DE TV3
Cada curs acadèmic el col·legi organitza, en
col·laboració
amb
TV3,
una
xerrada
de
sensibilització envers el tema de LA MARATÓ de
TV3, que enguany tractarà sobre la “Salut mental”. Aquest curs
segurament serà online.

 TALLERS
Enguany s’ha considerat adient fer un taller sobre la igualtat, un altre
d’orientació anomenat “I després de l’ESO, què?” i un de drogues i
lleis. Aquestes activitats s’han sol·licitat i estan pendents de
confirmació.

 CELEBRACIÓ DE SANTA CECÍLIA. DIA DE LA MÚSICA
En motiu de la diada de Sta.
Cecília, el departament de música
del col·legi està preparant pel dia
22
de
novembre
una
sèrie
d’activitats per a celebrar la festa
de la música.

 XERRADA DE L’ESCRIPTORA M. CARME ROCA
A principis de novembre, m. Carme Roca, autora de la
novel·la El Monestir Proscrit vindrà al centre per a
explicar-nos com va sorgir la idea d’aquesta obra i els
fets reals relacionats amb el monestir de Sant Joan de les
abadesses.

 CLASSE DE PRIMERS AUXILIS A LA PISCINA MUNICIPAL
És una de les activitats del tercer
trimestre. els alumnes de 4t ESO tindran
la
possibilitat
de
fer
una
classe
teoricopràctica de primers auxilis, a la
piscina municipal de Sant Sadurní d’Anoia.
Hi aniran acompanyats dels professors
d’educació física.

 VISITES A DIFERENTS EMPRESES DE LA VILA
Per al 3r trimestre s’organitzarà una sortida simultània a diverses
empreses de Sant Sadurní d’Anoia, relacionades amb els estudis
postobligatoris i els itineraris escollits pels alumnes: Xocolata Simon Coll
S.A., Caves Pere Ventura ,Gràfiques Varias S.A., Lligats Metàl·lics Sàbat,
S.L., OBAL estudi, UON,
i altres que de moment han quedat per
determinar. Les visites aniran vinculades al Projecte de recerca de final
de curs.

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

VIATGE FI D’ETAPA
La setmana del 4 al 8 d’abril està previst fer el viatge de final d’Etapa
a la Comunitat Autònoma de Cantàbria. Esdevé una gran ocasió
perquè els vostres fills aprenguin a conviure, adquireixin elements
per a actuar amb més autonomia i complementin la seva formació
cultural. És també, una manera especial de cloure una etapa
formativa i acomiadar-se dels companys.

FESTA DE COMIAT 4t ESO
El dia 17 de juny (divendres) al vespre, tindrà lloc la tradicional
Festa de Comiat de la promoció que acaba l’Ensenyament Secundari
Obligatori en el curs vigent.
Es tracta d’una celebració molt emotiva i entranyable, organitzada
pel col·legi i presidida per la directora Sra. Núria Julià, en la qual hi
són convidades, molt especialment, totes les famílies dels alumnes
de 4t ESO.

NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA
DRETS I DEURES DEL 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.



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.

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
professorat 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.

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 Col·legi. 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 Col·legi conjuntament
amb el Claustre de professors, i pel Consell Escolar. Es podrà arribar a
l’expulsió DEFINITIVA del Col·legi.

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.

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.

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 – 14 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.

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 aixecar-se 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 ‘. 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.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19
La monitora prendrà la temperatura als alumnes que utilitzen aquest
servei abans de pujar. També els posarà gel hidroalcohòlic a les mans. En
cas que un alumne tingui una temperatura superior a 37.5 C no podrà
accedir a l’autocar i s’avisarà a les famílies.
o

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 covid19, 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.

ARTICLES PER A LA REFLEXIÓ...
HI HA CRISIS EMOCIONALS SALUDABLES
Quan parlem de l’increment dels problemes de salut mental que la
pandèmia ha causat, ha fet aflorar o ha agreujat, anem amb compte de
no catalogar com a trastorns mentals el que són crisis emocionals
naturals, inherents a la vida i a la situació que estem vivint. Sentir i
expressar el dolor del viure o el malestar de circumstàncies adverses com
les que ens està tocant afrontar no és símptoma de malaltia mental. És
saludable i hem d’acollir-ho, acompanyar-ho i calmar-ho, precisament per
evitar que derivi en una malaltia mental.
Hi ha desequilibris profundament saludables i imprescindibles. Fins i tot
beneficiosos. No estic dient que siguin agradables, que no ho són gens; ni
que hàgim de desitjar-los, que de ganes cap ni una; ni tampoc que hàgim
de celebrar-los perquè ens puguin reportar algun guany. De guanys, si
n’hi ha, no els veus fins que ja n’has sortit. Mentre som a dins del túnel o
al fons del pou, frisem per recuperar la pau i el benestar i costa molt no
sols pensar que allò passarà sinó també que en pugui sortir alguna cosa
bona.
Però els desequilibris emocionals no sempre són perjudicials ni tampoc un
signe de trastorn mental. Tenim la idea equivocada que la salut mental o
l’equilibri personal impliquen absència de crisis i desequilibris. Pretenem
viure en equilibri constant, quan l’equilibri constant és impossible. La
persona que no es desequilibra mai és força probable que estigui
desconnectada de les seves emocions profundes, que s’hagi insensibilitzat
o aïllat de la cara amarga de la realitat, que fugi, s’evadeixi o s’ocupi
constantment per no patir.
Algunes crisis emocionals són més saludables que no pas no desequilibrarse mai. Hi ha un fet que em meravella i és la capacitat de resiliència de
qui n’ha patit alguna de profunda durant la pandèmia i, a banda d’haver
de suportar-la, ha buscat ajut i l’ha aprofitat per fer-se preguntes, per
escoltar-se per dins, per comprendre’s una mica millor i fer-se algun
replantejament vital. Percebo com a més equilibrades les persones que
han passat per desequilibris i han estat capaces de remuntar-los, que
d'altres que no s’han desequilibrat. Les primeres desprenen una aroma
molt agradable d’humanitat, d’humilitat, de veritat. Potser perquè
l’equilibri veritable està fet de desequilibris que s’han pogut transmutar.
EVA BACH, DIARI ARA (2021)

DEU CONSELLS PER ALS PARES SOBRE ELS GRUPS DE WHATSAPP
DE L’ESCOLA
Els pares hem d'entendre bé els usos i pràctiques del WhatsApp. Aquests
nous espais de comunicació són 'persistents', és a dir, no s'hi esborra allò
que es diu, es reenvia fàcilment de mòbil a mòbil i no se sap mai qui ho
pot acabar veient. Són eines molt útils per a comunicar-se, organitzar-se i
mantenir-se al dia, però també poden ser una via per a expressar la
indignació, la crítica irreflexiva contra professors o bé discussions i
generalitzacions que poden crear mal ambient.
Es proposa un decàleg perquè els pares fem un bon ús dels grups de
WhatsApp de l'escola:
1) Ser respectuós: no fer comentaris ofensius de cap mena.
2) No fer comentaris precipitats: deixar passar un temps prudencial abans
de respondre; no respondre missatges a cop calent.
3) Posar en dubte la credibilitat dels continguts: escatir-ne la veracitat i
no fer judicis de valor previs.
4) Evitar alarmes innecessàries: una cosa que afecta un individu no ha
d'afectar necessàriament tothom.
5) Vigilar amb les etiquetes: no crear imatges falses de les persones
(professors, estudiants, mares o pares).
6) No descontextualitzar: donar importància al context de producció,
recepció i reproducció de les notícies o comentaris.
7) No explicar qüestions personals ni enviar missatges brossa (fotos,
acudits o 'mems' que a nosaltres ens semblen divertits).
8) Evitar discussions personalitzades.
9) Tenir present 'l'efecte grandària': un comentari irrespectuós en un
espai públic (com WhatsApp) pren una dimensió que fuig del nostre
control.
10) Pensar en la imatge personal i familiar que es transmet.

VILAWEB 2015

ACOMPANYAR LES EMOCIONS
1.-Acompanyar les emocions no comporta l’obligació d’expressar-les. Mai
no hem de burxar ni pressionar ningú perquè expressi el que no vol o no
pot expressar, ni en públic ni en privat.
2.-Sí que hem d’oferir, en canvi, atenció, escolta, espais, temps,
contextos, procediments i recursos, siguin directes i explícits o més
subtils, perquè puguin ser expressades.
3.-El primer que cal fer és observar, llegir el que ens diuen fills, filles o
alumnes amb els seus silencis, mirades, comportaments, actituds, tons de
veu o llenguatge corporal. El que ens comuniquen més enllà de les
paraules, i a voltes contraposat a les paraules.
4.-Acompanyar emocions és permetre que manifestin el que senten tal
com ho senten, sense jutjar-ho o invalidar-ho i sense afany de canviar-ho
o reconduir-ho instantàniament.
5.-No significa resoldre els seus malestars, sinó ajudar a fer-los
conscients, a expressar-los i a desenvolupar recursos per transitar-hi,
comprendre’ls, elaborar-los i superar-los.
6.-Acompanyar és situar-nos al costat, oferir suport, estendre una mà i
ajudar a sostenir pors, inquietuds, frustracions, tristors, desesperances i
desil·lusions, però també esperances i il·lusions i alimentar-ne.
7.-Deixarem d’acompanyar si ens avancem o anticipem en excés, si
empenyem o forcem la persona a anar més lluny del que les seves
capacitats o les seves forces li permeten, si volem imposar criteris,
raonaments, sentiments o maneres de fer.
8.-Acompanyar les emocions requereix presència i empatia. Una presència
propera, plàcida, càlida, que escolta, legitima, acull i pacifica, que sap
mirar, escoltar i parlar des del cor i sap posar cor a la mirada, a l’escolta,
als silencis i a les paraules.
9.-L’acompanyament emocional s’ha de sentir. S’ha de fer amb el cor i el
cos i s’ha de percebre en el cor i el cos. Han de sentir que ens importen
les seves emocions perquè ens importen elles i ells. El contacte físic és un
puntal essencial de l’acompanyament emocional. La pandèmia i les
pantalles ens el manlleven però és imprescindible i a casa continua sent
possible.
10.-Les emocions s’acompanyen amb mirades, silencis, paraules i
abraçades que espantin els fantasmes i els malsons, que calmin, consolin,
acaronin, rescatin, curin ferides i siguin refugi davant del que ens supera.
EVA BACH, DIARI ARA (2021)

LOS ADOLESCENTES SOMOS NOCTÁMBULOS
Si recordamos nuestra propia adolescencia o si convivimos con adolescentes,
sabemos que esta afirmación es cierta. Los adolescentes nos vamos a dormir
tarde, nos reunimos con amigos durante la madrugada y preferiríamos
despertarnos tarde. Es una pena que nos veamos obligados a ir a la escuela muy
temprano por la mañana.
¿Es una moda? No. Es confirmación de que los adolescentes –para individuarnosnecesitamos funcionar por fuera de nuestra propia manada. Estamos
despiertos cuando nuestra comunidad duerme. Exploramos nuestras habilidades
cuando nuestros padres o guías no nos dan indicaciones ni nos controlan.
Tanteamos nuestras experiencias excitantes de amistad, sexuales o vocacionales
por fuera de todos los mandatos y sistemas de control de nuestra tribu. La única
forma de hacerlo es cuando los demás duermen.
Es curioso pero cuando los individuos precisamos arriesgarnos para asumir la
propia libertad sin límites huyendo de todo control propio o ajeno, aprovechamos
la noche. Un ejemplo interesante es constatar que las mujeres parimos
usualmente de noche cuando los demás miembros de nuestra propia especie
duermen. ¿Por qué? Porque las comunidades se constituyen –en parte- como
fuente de seguridad. Esa garantía de estabilidad implica el cierre de fronteras,
por lo tanto brota una cuota de control. Entiendo que estos conceptos son
sutiles, pero verdaderos. Dicho esto, si buscamos –a veces sin tener plena
conciencia- artilugios para desplegar la autodeterminación y la espontaneidad,
precisamos ausentarnos de los territorios vinculares. La noche es el mejor
refugio para no responder a mandatos internos ni externos. A la noche estamos
más solos, más conectados con vivencias oníricas y más libres de prejuicios. La
noche también es una buena aliada para inspirarnos, de hecho casi todos los
artistas creamos nuestras obras cuando los demás duermen. Entonces es
entendible que los adolescentes también despleguemos nuestras virtudes, en los
momentos en los que nos sentimos menos expuestos y más libres.
Por otra parte -funcionando contra-reloj- conseguimos armar nuestras propias
agrupaciones entre jóvenes tan ávidos de libertad como nosotros, creando
identidad en intereses en común: la música, la astronomía, el teatro, los juegos
electrónicos, los clubes de fans o lo que sea que nos congregue.
Si los adultos comprendiéramos que los adolescentes –no solo quieren sino que
sobre todo deben- dormir de día y estar activos de noche, cambiaríamos para
ellos los horarios de escuelas, actividades deportivas y artísticas. En lugar de
luchar contra ellos y considerarlos perezosos por no despertarse a la mañana con
entusiasmo, cuánto nos beneficiaríamos si aceptáramos una verdad tan simple y
obvia: los adolescentes necesitan constituirse en sí mismos. Y para ello, tienen
que estar fuera del tiempo de los demás.
LAURA GUTMAN
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