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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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Sant Sadurní d’Anoia, setembre de 2020 
 

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 grup-classe: 

 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. 

  

FUNDACIÓ DE CULTURA 
I PROMOCIÓ SOCIAL 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

http://www.stjosep.com/


7 
 

 

  



8 
 

 

 

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. 

 

FUNDACIÓ DE CULTURA 
I PROMOCIÓ SOCIAL 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

http://www.stjosep.com/
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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.  

 

 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 
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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 

tancant-se 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.  
 

 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.  
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 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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DISTRIBUCIÓ HORÀRIA CURS 20-21 

HORARI CURS 20-21 

CALENDARI ESCOLAR 1r i 2n ESO CURS 20-21 

 

(veure documents adjunts) 
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DATES A RECORDAR 
 

 

 

 AVALUACIONS I LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS: 

o 1a AVALUACIÓ: Del 14 de setembre al 27 de novembre 

o 2a AVALUACIÓ: De l’1 de desembre al 26 de febrer 

o 3a AVALUACIÓ: De l’1 de març al 18 de juny 

 LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS: 

o 1a AVALUACIÓ: 21 de desembre 

o 2a AVALUACIÓ: 26 de març 

o 3a AVALUACIÓ: 3 de juny 

o FINALS: 29 de juny 

 FESTES DE LLIURE ELECCIÓ: 

o 7 de desembre 

o 15 de febrer 

o 30 d’abril 

o 24 de maig 

 FESTES LOCALS: 

o 30 de novembre 

o 4 de juny (tarda) Rengle 

 FESTES ESCOLARS DE CAIRE INTERN: 

o 20 de novembre: SANTA CECÍLIA 

o 19 de desembre (tarda): FIRA DE NADAL 

o 21 de desembre: FESTA DE NADAL 

o 14 de març (matí): PORTES OBERTES 

o 19 de març (tarda): SANT JOSEP 

o 23 d’abril: SANT JORDI 
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 SORTIDES CULTURALS: 

o 5 de maig: Visita Monestir de Santes Creus. 

 

 COLÒNIES: 

o 9, 10 i 11 de juny: Oliola. 

 

 CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS: 

o CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FEBRER (recuperació curs 

anterior - ESO):  

2 i 3 de febrer 

o CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY (recuperació i/o millora): 

7 i 8 de juny 

o CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JUNY (recuperació): 

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. 

 

Finalment i tenint en compte que la nova LOMCE diu: “les matèries amb el 

mateix nom en diferents cursos s’han de considerar com a matèries diferents, els 

centres han d’arbitrar mesures d’acreditació de la superació de les matèries 

pendents de cursos anteriors”, s’obrirà una nova convocatòria durant el mes de 

febrer per tal que no s’acumulin més de dues assignatures suspeses i això 

provoqui una possible repetició dels alumnes afectats. 
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CALENDARI D’EXÀMENS 

 

  

2n  ESO  curs 2020-2021 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 
OCTUBRE 
 
12: FESTIU 
16: ANGLÈS G+L 
19: NATURALS – A, C i D 
20: NATURALS - B 
22: MATEMÀTIQUES 
27: ALEMANY + FRANCÈS – B i D 
 

GENER 
 
21: MATEMÀTIQUES 
22: ANGLÈS G+L 
25: NATURALS 
26: FRANCÈS – B i D 
29: ALEMANY – A i C 

 

ABRIL 
 
5: FESTIU 
9: ANGLÈS G+L 
12: NATURALS 
22: MATEMÀTIQUES 
23: SANT JORDI 
27: ALEMANY - A 
27: FRANCÈS – B i D 
28: ALEMANY - C 
30: LLIURE ELECCIÓ 

 

NOVEMBRE 
 
5: CASTELLANO 
6: LLIBRE DE LECTURA CATALÀ 
9: ANGLÈS G+R 
11: ANGLÈS G+R 
16: NATURALS 
18: SOCIALS 
19: MATEMÀTIQUES 
20: CATALÀ 
30: FESTIU 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRER 
 
2: RECUP CURS ANTERIOR 
3: RECUP CURS ANTERIOR 
5: LLIBRE DE LECTURA CATALÀ 
12: ANGLÈS G+R 
15: LLIURE ELECCIÓ 
18: CASTELLANO (TODOS) 
19: CATALÀ 
22: NATURALS 
24: SOCIALS 
25: MATEMÀTIQUES 
 

MAIG 
 
5: SORTIDA MONESTIR SANTES CREUS 
7: ANGLÈS G+R 
13: CASTELLANO 
14: CATALÀ 
17: NATURALS 
19: SOCIALS 
20: MATEMÀTIQUES 
24: LLIURE ELECCIÓ 
 
 
 
 
JORNADA ESPORTIVA JESPE. PENDENT DE 
CONCRETAR DATA, PERÒ SEGURAMENT SERÀ 
LA ÚLTIMA SETMANA DE MAIG  
 

DESEMBRE 
 
7: LLIURE ELECCIÓ 
8: FESTIU 
21: FESTA NADAL 
 
 
 

MARÇ 
 
19: SANT JOSEP (TARDA) 
 

JUNY 
 
4: RENGLE (TARDA) 
7 i 8: PROVES ORDINÀRIES 
9, 10 i 11: COLÒNIES 
8 i 9: CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
14 - 18: TREBALL SÍNTESI 
21 i 22: PROVES EXTRAORDINÀRIES 
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OBJECTIUS DE L’ACCIÓ TUTORIAL 
 
 

La nostra acció tutorial a 2n 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. 

 
 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. 

 

 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 

 
 Comentar en les assemblees de classe i/o a nivell individual les 

incidències que ocorren dins del grup que afectin a la Normativa de 

Convivència i a la dinàmica dels curs, per tal de trobar-hi solucions 

i/o aplicar-hi sancions en el cas que el diàleg hagi esdevingut 

insuficient per a una reflexió i posteriors actuacions. 

 
 Projecció d’algunes pel·lícules que ens permetin treballar la 

importància del cinema com a recurs educatiu i reflexionar de forma 

crítica sobre les actituds i comportaments dels personatges, 
especialment els relacionats amb la comunicació i els valors 

solidaris. Conèixer i valorar millor les emocions dels altres i les 

pròpies i reflexionar sobre el  món que ens envolta. 

 

 Fomentar la presa de decisions treballant unitats temàtiques com 

“Autoestima i resolució de conflictes”, “ El grup. Relació entre iguals” 

i “Prevenció (tabac, alcohol i ús de noves tecnologies). 

 Canalitzar de forma racional els conflictes de relació i socialització 
del grup, fomentant la tolerància i respecte davant la pluralitat de 

pensaments i manifestacions. 

 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 
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partir de la proposta de xerrades i tallers que formen part de la 

programació d’aquest curs. 

 Informar els alumnes de les característiques del curs i promoció als 
següents. 

 Valorar a les assemblees el progrés acadèmic del grup i resultat de 
les avaluacions. 

 Realitzar entrevistes amb els alumnes desmotivats pel treball 

acadèmic i/o que no progressin adequadament. 

 Realitzar entrevistes informatives i de presa de compromisos  

conjunts entre pares - tutor i alumne per afavorir la seva   evolució 
personal i acadèmica. 

 

 Analitzar les incidències que es produeixen en el grup, fomentant el 
respecte i la tolerància i procurant trobar sortides consensuades pels 
mateixos alumnes. 
 

 Fomentar la participació en les activitats i festes del Centre i el 

sentit del grup en les sortides i colònies escolars. 

 

TUTORIES 2n ESO 

2n ESO A: Marta Carbó Casanellas............fcps.marta.carbo@stjosep.com 

 

2n ESO B: Alessia Vicini Ochoteco............fcps.alessia.vicini@stjosep.com 
 

2n ESO C: Montse Aranda Maldonado .. fcps.montse.aranda@stjosep.com 

 
2n ESO D: Anna Llopart Ventura ............. fcps.anna.llopart@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. 
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ASPECTES ESPECÍFICS DEL CURRÍCULUM 

 

 TREBALL DE SÍNTESI (TRES) 

 
 Els alumnes de 2n d’ESO realitzaran el Treball de Síntesi els dies 14, 15, 

16, 17 i 18 de juny. El dia 18 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. 

 

 

 SCIENCE BITS 

 

Aquest curs a 2n d’ESO els alumnes s’introduiran a la Física i Química amb 

Science Bits, una metodologia que embolcalla el coneixement científic a 

transmetre a l’alumnat amb els recursos didàctics tecnològics que avui dia 

permet l’entorn digital. Mitjançant el format estructural “Engage, Explore, 

Explain, Elaborate, Evaluate” i optimitzant els recursos virtuals disponibles 

(vídeos, ús d’ordinador i tablets a l’aula, ...), es vol captar l’atenció i la 

curiositat a partir d’una situació inicial que els alumnes no poden explicar 

amb els seus coneixements previs, i apropar-los a la necessitat de calcular 

i estructurar rigorosament aquest coneixement científic. 

 

 

 PROJECT 

 

El projecte de 2n d’ESO és un projecte interdisciplinari que comprèn varis 

aspectes de les assignatures de música i religió, la llengua vehicular del 

qual serà l’anglès. Amb aquest projecte, a part de continuar amb l’anglès 

a nivell de comunicació i treball 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. 
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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 2n 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 sensibilització 

de la Marató de TV3, que enguany tractarà 

sobre la Covid-19. Els alumnes de 2n d’ESO 

assistiran a una videoconferència 

organitzada per la Fundació La Marató i 

impartida per un professional de l’àmbit de 

la medicina (data a determinar). L’objectiu d’aquesta acció és sensibilitzar 

i divulgar sobre la Covid-19 i apel·lar a la solidaritat dels ciutadans per 

sumar recursos que permetin avançar en la recerca que millori la qualitat i 

l’esperança de vida de les persones afectades per aquesta malaltia de 

gran abast. 

 

 

 25a 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 14 al 29 de 

novembre. La situació excepcional viscuda amb motiu de 

la pandèmia de la COVID-19, fa que, com no podia ser 

d’una altra manera, la temàtica de l'SC'20 se centri en 

aquesta malaltia, la seva evolució global i l’estat de la 

recerca sobre el coronavirus SARS-CoV-2. El 

Departament de Ciències del col·legi s’encarrega 

d’organitzar activitats vinculades a aquest esdeveniment. 
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 VII JORNADES DE SANTA CECÍLIA 
 

El 20 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 EXPOSICIÓ “EL TABAC AL DESCOBERT” 

 

A través d’aquesta exposició es presenten tot 

un seguit de continguts pensats per generar 

actituds contràries al tabac. Es pretén estimular 

i orientar la rebel·lia dels adolescents cap a les 

pràctiques por ètiques que es fan servir per 

animar a consumir i vendre tabac.  

Els objectius d’aquest taller son: 

 Generar actituds contràries al tabac, i el seu 

consum, i refermar la posició dels joves que 

no hagin fumat mai. 

 Evitar o retardar l’experimentació amb el tabac. 

 

 

 

 TALLER EXPOSICIÓ “DONA LA VOLTA A L’ALCOHOL” 

 

A través d’aquesta exposició es pretén 

informar de les conseqüències que genera 

sobre la salut el consum d'alcohol durant 

l'adolescència, reforçar la posició de no 

consumir alcohol i mantenir-la davant la 

pressió de grup i retardar l'edat d'inici en el 

consum i reduir-ne els riscos associats. 
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 PUNT D’INFORMACIÓ JOVE 

 

El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní organitza aquest 

punt d’informació jove a les escoles de secundària. Té com a objectiu 

informar als alumnes sobre temes del seu interès: estudis, feina, noves 

tecnologies, associacionisme, oci, entre d’altres. També permet conèixer 

l’organització de tallers i cursos adreçats a adolescents.  

Aquest curs els corresponsals faran de contacte entre les classes i dit punt 

d’informació, a través de reunions online. 
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SORTIDES CULTURALS I COLÒNIES 

 

 

 El 5 de maig visitarem el Monestir de Santes 

Creus, monument històric considerat com un 

dels més importants de Catalunya.  

La vida d’un monestir medieval català es regia 

normalment per la Regla de Sant Benet, 

caracteritzada per la màxima ora et labora 

(resa i treballa). L’activitat “La vida d’en 

Frare Ferriol” ofereix un recorregut pel 

monestir des de la perspectiva de les activitats 

quotidianes dels monjos, dels serveis que 

oferien, de l’organització de la seva jornada i 

de quines normes regien la convivència 

comunitària. 

Aquesta sortida està relacionada amb l’assignatura de Ciències 

Socials. 

 

 

 

 Els dies 9, 10 i 11 de juny tindran lloc les 

Colònies corresponents a aquest curs. Com 
ja és habitual, anirem a Oliola (Ponts), on 

es realitzaran activitats relacionades amb 

els esports d’aventura com escalada, 

rafting, piragüisme... totes elles 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.  
 



37 
 

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 – 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. 
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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 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 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.  
 

  

mailto:fcps.secretaria@stjosep.com
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NORMATIVA TRANSPORT ESCOLAR 

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 37.5oC no podrà accedir a l’autocar i s’avisarà a les 
famílies.  
 

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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 ARTICLE PUBLICAT A LA VANGUARDIA–LA CONTRA el 2/09/2020 

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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 ARTICLE PUBLICAT A LA VANGUARDIA–LA CONTRA el 19/09/2020 

 

.“ 

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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 ARTICLE PUBLICAT A LA VANGUARDIA–LA CONTRA el 26/09/2019 
 

“Una sociedad que no ama a sus 
profesores no ama a sus niños” 
 
AlexBeard, profesor, escritor y explorador de la educación 
 

Tengo 36 años. Soy londinense. Dirijo un laboratorio internacional sobre elfuturo de 

la educación enTeach For All.Tenemos que invertir más dinero en educación que en 

defensa, poner la escuela en el centro de la sociedad, elevar el nivel de los 

profesores y hacer una revolución de la enseñanza  
 

 
Hacerlo mejor  
 

Todo empezó con una pregunta: cómo debería ser el aprendizaje en el siglo XXI. Dejó la 

docencia y se lanzó al mundo en busca de las prácticas educativas más prometedoras, de 

los mejores neurocientíficos y expertos en el aprendizaje; el resultado es Otras formas de 

aprender (Plataforma), ensayo periodístico, riguroso y ameno que impele a una revolución 

educativa. “Estamos malgastando nuestro mayor recurso: la inteligencia humana”. Miembro 

de Teach For All –red de organizaciones que trabajan para garantizar que todos los niños 

del planeta puedan desarrollar su potencial–, sigue explorando el mundo en busca de la 

buena educación y lo comparte con líderes, políticos y profesores de 42 países. 
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Alex BeardFracasó como profesor? 

Quería ser el Robin Williams de El club de los poetas muertos en una escuela de uno de los 
barrios más pobres y diversos de Londres, y sí, obviamente fracasé. 

Nada que ver con la escuela en la que usted estudió. 

Mi escuela se parecía a la de Hogwarts de Harry Potter; tenía, incluso, una jauría de 
mastines para la caza del conejo. 

¿Ambas erraban en la manera de educar? 

Sí, el sistema educativo otorga demasiada importancia al éxito académico, a los exámenes 
estandarizados; inspirado en un modelo industrial que las empresas ya han dejado atrás y 
que olvida las dimensiones ética y humana del aprendizaje, la creatividad y el propósito. 

Entonces, ¿olvidan lo esencial? 

El bienestar de nuestra especie y del planeta depende del desarrollo de nuestra inteligencia 
social y emocional. Conseguí que mis alumnos fueran competentes en lectura, escritura y 
aritmética, que es la base del modelo educativo, pero no que amaran aprender. 

¿Qué dice la neurociencia? 

Que cada uno de nosotros tenemos una capacidad de aprendizaje mucho mayor de la que 
creemos. Somos aprendices natos, la mente no es una máquina que ha de programar la 
escuela. 

Esta idea es importante. 

El cerebro está vivo, es rebelde y está inmerso en un proceso interminable de aprendizaje. 
El aprendizaje es nuestro superpoder, pero los modelos educativos limitan con demasiada 
frecuencia nuestro potencial innato. 

En lugar de enseñar a los niños a saber cosas, necesitamos enseñarlos a aprender. 

Sí, porque hoy el conocimiento cambia a una velocidad abismal, ya no podemos pensar que 
lo que aprendamos hoy nos sea útil mañana. Mejor enseñarles a adquirir por sí mismos 
esas destrezas a medida que las necesiten. 

¿Y cómo se hace eso? 

Cultivando la capacidad de preguntarse, expresarse, analizar, criticar, imaginar, investigar y 
cuestionar. La clave es la motivación. 

Se lanzó al mundo en busca de buenas prácticas educativas, ¿qué ha encontrado? 

Visité las escuelas más novedosas y las más exitosas, entrevisté a los profesores más 
innovadores y los neurólogos y psicólogos más punteros durante dos años. 

¿Y? 

Conocí a un experto en robótica de Boston que cuando nació su hijo instaló cámaras en su 
casa para grabar los primeros años del desarrollo del niño con la intención de enseñar a un 
robot cómo aprende un ser humano, pero abandonó. 
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¿Por qué? 

Descubrió que aprendemos de una manera muy compleja, que cada cerebro es distinto, 
imposible imitarlos. Estuve en Corea del Sur, donde los jóvenes se preparan para la prueba 
de selectividad estudiando 14 horas diarias. Es tan importante que se suspenden los vuelos 
para que el ruido no desconcentre a los alumnos. 

¿Con qué resultado? 

Hace 70 años cuatro de cada cinco eran analfabetos, y ahora tiene la mayor proporción de 
universitarios del mundo, lo que demuestra el poder de la educación; pero en contrapartida 
tiene el nivel más alto de suicidios de jóvenes. 

En las aulas se cuece el futuro. 

En 15 años la inversión en educación ya tiene importantes resultados en la sociedad. En 
una escuela de Silicon Valley vi a cien niños de cinco años sentados frente a un ordenador 
portátil con cascos, sólo se oían sus deditos tecleando. 

¿El resultado? 

Su nivel de lengua y matemáticas era espectacular. Entendí que el desarrollo cognitivo 
temprano, sin olvidar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, son las prioridades. 

¿El lado oscuro de la tecnología? 

La creciente dependencia de las máquinas puede despojarnos de nuestra capacidad de 
aprender de una manera exclusivamente humana y reducir las capacidades innatas, por eso 
memorizar es importante. 

En teoría Finlandia es la panacea. 

Son maestros en la formación humana y colaborativa y han conseguido ser una de los 
países más creativos: han florecido compañías muy exitosas. Y según la ONU son los 
campeones de felicidad del mundo. El futuro no es de los sabelotodo sino de los “quiero 
aprenderlo todo”. 

Hay que motivar a aprender no sólo a los alumnos, sobre todo a los profesores. 

En Finlandia los profesores son líderes, más importantes que un ministro, y esa es otra 
revolución pendiente, que el de maestro sea nuestro supremo oficio. Georges Haddad, 
rector de la Sorbona, dijo: “Una sociedad que no ama a sus profesores no ama a sus niños”; 
tiene razón. 

Ha visto a grandes maestros en acción... 

Y el denominador común es que hacen pensar a sus alumnos y los inspiran para que 
saquen, cada uno, lo mejor de sí mismo. Pero todos, a parte de dominar su materia, 
dominan y actualizan la ciencia del desarrollo cognitivo; son expertos en psicología de la 
motivación y en la práctica de la creación de comunidades, porque el sentimiento de 
pertenencia en el desarrollo emocional es fundamental. 

¿El aprendizaje debe ser difícil? 

Sí. El cerebro prospera a partir de la dificultad deseable. Nuestro cerebro está diseñado para 
evitar tener que pensar, prefiere las actividades rutinarias. Aprender implica esfuerzo, 
enfrentarse a una dificultad. 
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 ARTICLE PUBLICAT A l’ARA.CAT.CRIATURES el 04/07/2019 

Com detectar l'addicció als videojocs? 

El 23,3% dels adolescents tenen una conducta d'ús abusiva amb els 

videojocs 

 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'ens mèdic més important del món, ha inclòs 

l'addicció als videojocs com a malaltia mental. Es preveu com a data límit que per a l'any 

2022 tots els països vinculats a l'OMS facin efectiva aquesta nova categoria mèdica. 

Els professionals de les addiccions fa anys que noten l'increment d'aquesta 

patologia sobretot pel que fa a inicis de tractaments i trucades per demanar informació. Una 

afecció que ha evolucionat ràpid en el sector de la població jove i empesa per les noves 

tecnologies, per la qual cosa el repte de la recuperació i detecció precoç d'aquests 

casos és important i nou per a tothom. 

Per a Javier Porto, director terapèutic de CC Adicciones, "com qualsevol tipus de malaltia 

mental que emergeix, serà necessària la col·laboració entre institucions públiques, 

privades, escolars i d'investigació per avançar en uns criteris de tractament efectius". 

https://criatures.ara.cat/2015/04/18/que-no-videojocs-dels-Garcia_1341475843_21813182_1233x823.jpg
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El 13,2% dels adolescents mostren una clara dependència comportamental en l'ús de 

la xarxa 

El ministeri de Sanitat va incloure, el 2018 i per primera vegada, les addiccions a les noves 

tecnologies en el Pla Nacional d'Addiccions, de manera que es van començar a preveure en 

les enquestes epidemiològiques Estudes i Edades o des de l'Observatori Espanyol. I és que 

conèixer les dades és fonamental per poder dissenyar plans d'actuació, tenint present, per 

exemple, que l'estudi 'Ús i abús de les tecnologies de la informació i la comunicació per 

adolescents. Un estudi representatiu de la Ciutat de Madrid', de l'Institut d'Addiccions i Salut 

de Madrid, revela dades com que el 23,3% dels adolescents mantindrien una conducta d'ús 

abusiva i un 13,2% mostrarien una clara dependència comportamental en l'ús de la xarxa. 

SENYALS D'ALARMA 

Els principals indicis que ens han de fer pensar que hi ha risc a l'addicció als 

videojocs són: 

 Aïllament social i empitjorament del rendiment acadèmic o laboral 

 Pèrdua de la noció espaciotemporal 

 Avantposar el joc a activitats i responsabilitats de la vida diària 

 Interrupció de la pauta natural de son 

 Agressivitat quan es limita l'ús dels jocs o irascibilitat 

 Aparició de malalties mentals associades i dissociació 

 Eufòria elevada quan es juga 

 Higiene i cura personal deficient 

I què hem de fer si sospitem d'una addicció als videojocs? En cas de sospitar d'un cas 

d'addicció als videojocs es recomana sempre no alarmar-se abans d'hora. La gestió eficient 

del cas és un factor que pot millorar una correcta evolució i abordatge. El primer que cal fer 

és posar-se en contacte amb un professional acreditat en addiccions perquè pugui 

orientar el pacient i fer un correcte abordatge del cas. En molts casos, el professional 

facilita i incrementa ostensiblement la predisposició del pacient a rebre ajuda. No sempre es 

mostren col·laboradors ja que una de les característiques de les addiccions és l'autoengany, 

de manera que actuar de manera coordinada amb l'equip mèdic i la família és la clau. 
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 ARTICLE de AMARNA MILLER PUBLICAT A l’ARA.CAT PLAY el 22/02/2019 

 
 

TikTok i la sexualització adolescent 

Si ets major d’edat i no tens fills, és possible que mai hagis sentit a parlar de TikTok. 

Després de la sobtada i inesperada desaparició de Vine al 2016, aquesta aplicació va entrar 

al mercat amb el nom de Musical.ly i va tenir un èxit rotund entre els adolescents. Les 

seves funcions són molt simples: et permet gravar vídeos curts amb el mòbil mentre fas 

playback de les teves cançons preferides. Les deu estrelles espanyoles amb més 

seguidors tenen entre 13 i 22 anys. Entre totes sumen 15 milions de followers que els 

segueixen amb autèntic fervor. 

Fins aquí tot bé. El problema ve quan comences analitzar la roba, els moviments i el 

llenguatge no verbal que els adolescents fan servir als seus vídeos. Les noies van 

totalment maquillades, amb cabells perfectes i extensions. Vesteixen minifaldilles, tops 

curtíssims i biquinis. Perfectament sincronitzades amb la melodia, mouen els malucs, fan 

ullets i somriuen sense parar. Els nois van sense samarreta i es van llepant els llavis i fent 

picades d’ull mentre coquetegen amb la càmera. 

En un país on retirem la portada del Lolita (sí, aquella on la noia llepa seductorament una 

piruleta en forma de cor) per considerar-la massa provocativa tenint en compte l’edat de la 

protagonista, em sorprèn no trobar queixes davant de l’òbvia sexualització del cos 

adolescent que campa a plaer a TikTok. 

¿És moralista que em preocupi veure una nena de 13 anys fent twerk per guanyar 

seguidors? Si us soc sincera, tampoc sé quina és la solució. Potser ens hi haurem de 

resignar. O potser caldrà confiar en l’educació. 

Del que estic segura és que aquest és només un altre exemple que ens porta a la pregunta 

de sempre: ¿és possible protegir els adolescents d’una societat que hipersexualitza tot el 

que toca? 
  

https://marketing4ecommerce.net/top-40-musers-espanoles-con-mas-seguidores-en-musical-ly-tiktok/
https://marketing4ecommerce.net/top-40-musers-espanoles-con-mas-seguidores-en-musical-ly-tiktok/
https://www.youtube.com/watch?v=lR2HtO5F1_k
https://www.youtube.com/watch?v=lR2HtO5F1_k
https://www.youtube.com/watch?v=3TSF5p3pguE
https://www.reporteindigo.com/piensa/las-nuevas-polemicas-portadas-anagrama-a-los-libros-nabokov-lolita/
https://www.reporteindigo.com/piensa/las-nuevas-polemicas-portadas-anagrama-a-los-libros-nabokov-lolita/
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