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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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El nostre Col·legi ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de 

millorar constantment. Hem vist que tal com estan les coses avui en dia necessitem un sistema 

de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que 

estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte qualitat.  

El curs 2010-2011 al Col·legi Sant Josep es va iniciar el ”Projecte Qualitat” sota el guiatge i 

l’assessorament de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, per tal d’obtenir la certificació 

d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015, i a partir d’aquí 

continuar el camí cap a l’excel·lència. 

 

 

 

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 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 
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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. 

 

FUNDACIÓ DE CULTURA 
I PROMOCIÓ SOCIAL 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 
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 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. 
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 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. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ADOLESCENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Descobreix la intimitat, i té tendència a la introspecció. A l’adolescència es 
descobreix que un és diferent, i s’intenta accentuar aquesta diferència. Es 
dóna així la recerca d’una conducta original. Descobreix també el seu món 
interior, i busca aïllar-se del món que l’envolta i crear un món imaginari, un 
món ideal propi al marge de la realitat. Un món interior que protegeix 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.  
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 És impacient. Vol aconseguir les coses ja, aquí i ara. Tendeix a la 
immediatesa i facilitat, i li falta constància per acabar el que comença.  

 

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

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

  
 

 Fem-los sentir que els entenem. Conservarem d’aquesta 
manera davant d’ells la nostra autoritat moral, que tant 
necessiten sense saber-ho, per encaminar-los 
correctament vers l’ edat adulta.  
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CALENDARI  1r i 2n ESO – CURS 2022 - 2023    
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DATES A RECORDAR 

 
 

 AVALUACIONS I LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS: 

o 1a AVALUACIÓ: Del 7 de setembre al 2 de desembre 

o 2a AVALUACIÓ: Del 5 de desembre al 7 de març 

o 3a AVALUACIÓ: Del 8 de març al 20 de juny 

 LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS: 

o 1a AVALUACIÓ: 21 de desembre 

o 2a AVALUACIÓ: 31 de març 

o 3a AVALUACIÓ: 9 de juny 

o FINALS: 28 de juny 

 FESTES DE LLIURE ELECCIÓ: 

o 31 d’octubre 

o 9 de desembre 

o 20 de febrer 

o 2 de maig 

 FESTES LOCALS: 

o 29 de novembre 

o 9 de juny (tarda) Rengle 

 FESTES ESCOLARS DE CAIRE INTERN: 

o 22 de novembre: SANTA CECÍLIA 

o 17 de desembre (tarda): FIRA DE NADAL 

o 21 de desembre: FESTA DE NADAL 

o 17 de març (tarda): SANT JOSEP 

o 19 de març (matí): PORTES OBERTES 

o 21 d’abril: SANT JORDI 
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 CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS: 

o CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FEBRER (recuperació curs 

anterior – alumnes 2n, 3r i 4t ESO):  

1 i 2 de febrer 

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

15 i 16 de juny 
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CALENDARI D’EXÀMENS 

 

2n ESO  curs 2022-2023 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 
OCTUBRE 
 
12: FESTIU 
14: ENGLISH G+L  
19: SOCIALS 
17: NATURALS 
24: SORTIDA BARCELONA MEDIEVAL 
26: MATEMÀTIQUES 
31: LLIURE ELECCIÓ 
 
 
 
 
 

 

GENER 
 
18: MATEMÀTIQUES 
23: NATURALS 
25: SOCIALS 
27: ENGLISH G+L 

ABRIL 
 
10: FESTIU 
17: ENGLISH G+L 
19: MATEMÀTIQUES 
21: SANT JORDI 
24: NATURALS 
26: SOCIALS 
 

 
 
 

 

NOVEMBRE 
 
1: FESTIU 
3: LLIBRE LECTURA CATALÀ 
10:CASTELLÀ 
14: ENGLISH G+R 
15: ALEMANY 
18: FRANCÈS 
21: NATURALS 
23: SOCIALS 
24: CATALÀ 
29: FESTA LOCAL 
30: MATEMÀTIQUES 
 
 

 
 

FEBRER 
 
1 i 2: RECUP. CURSOS ANTERIORS 
16: LLIBRE DE LECTURA CATALÀ 
20: LLIURE ELECCIÓ 
21: ALEMANY 
22: ENGLISH G+R 
23: CASTELLÀ 
24: FRANCÈS 
27: NATURALS 
 

MAIG 
 
1: FESTIU 
2: LLIURE ELECCIÓ 
11: CATALÀ 
12: ENGLISH G+R 
17: SOCIALS 
18: CASTELLÀ 
22: NATURALS 
23: ALEMANY 
24: MATEMÀTIQUES 
26: FRANCÈS 
 

DESEMBRE 
 
6: FESTIU 
8: FESTIU 
9: LLIURE ELECCIÓ 
21: FESTA NADAL 

 
 
 
 

MARÇ 
 
1: SOCIALS 
2: CATALÀ 
6: MATEMÀTIQUES 
8: SORTIDA PALAU DE LA MÚSICA 
17: SANT JOSEP (TARDA) 
 
 

 

JUNY 
5, 6 i 7: COLÒNIES 
9: RENGLE (TARDA) 
15 i 16: PROVES ORDINÀRIES 
15 - 20: TREBALL SÍNTESI 
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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. 

  
 Orientar l’alumne/a en els seus estudis, partint del seu coneixement personal, 

facilitant estratègies i tècniques d’estudi i d’aprenentatge entesos com a 
continguts propis del currículum. 
 

 Fomentar el sentit de grup, de respecte i de col·laboració. 
 

 Donar a conèixer i reflexionar sobre la Normativa de Convivència del Centre, 

per tal que l’alumne entengui la seva necessitat i actuï amb una llibertat 

conscient. En aquest sentit s’incidirà especialment en els apartats de la 

Normativa que fan referència al respecte envers un mateix, d’altri i d’allò que 

ens envolta. 

 
 Comentar en les assemblees de classe o a nivell individual les incidències 

que afectin a la normativa de convivència i a la dinàmica del curs, per trobar-
hi solucions o aplicar-hi sancions en el cas de que el diàleg hagi esdevingut 
insuficient per a una reflexió i posteriors actuacions. 

 
 Fomentar la presa de decisions treballant unitats temàtiques com: 

 el coneixement d’un mateix i el foment de l’autoestima, la cohesió de grup, la   
tolerància i el respecte, la igualtat de sexes i el coneixement de la realitat, l’ùs 
responsable de les xarxes socials i les conductes de risc. 

 Potenciar la capacitat crítica de l’alumne a partir de diferents situacions que 
tinguin lloc en el dia a dia i, de forma molt especial, a partir de la proposta de 
xerrades i tallers que formen part de la programació d’aquest curs. 

 Canalitzar de forma racional els conflictes de relació i sociabilització del grup, 
fomentar el respecte i la tolerància davant la pluralitat de pensament i 
manifestacions. 
 

 Informar els alumnes de les característiques de l’etapa que han iniciat. 
 

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

 Valoració en les assemblees del progrés acadèmic del grup i resultat de les 

avaluacions. 
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 Realitzar entrevistes individuals amb els alumnes per valorar el seu progrés 

acadèmic i així com d’altres aspectes que es puguin considerar rellevants. 

 Realitzar entrevistes informatives i de presa de compromisos conjunts entre 

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

  Fomentar la participació i el sentit del grup en les activitats, festes del Centre 

sortides culturals i lúdiques. 

 

TUTORIES 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: Maria Hellín Aguilar.................................... fcps.maria.hellin@stjosep.com 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i  

LOGOPÈDIA 

 

El departament d’orientació psicopedagògica i logopèdia és un servei del col·legi que 

té com a objectiu atendre les necessitats psicoeducatives dels nostres alumnes. 

Realitza una tasca de suport a l’acció tutorial i atén les necessitats individuals i/o del 

grup-classe. 

 
Cap del departament: Rosa Ma. Esteve. 
Psicòlogues ESO: Rosa Ma. Esteve, Anna Borja i Montse Urgell. 
Logopeda: Montse Figueras. 
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ASPECTES ESPECÍFICS DEL CURRÍCULUM 

 

 TREBALL DE SÍNTESI (TRES) 

 
Els alumnes de 2n d’ESO realitzaran el Treball de Síntesi els dies 15, 16, 19 i 20 de 

juny. El dia 20 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, tablets ...), 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 la 

Marató de TV3, enguany dedicada a la recerca i sensibilització sobre la 

salut cardiovascular.  

 

 

 

 

 27a 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 de l’11 

al 20 de novembre.  

El fil conductor de l’edició d’aquest any serà la 

innovació i el coneixement local com a motor de creixement, posant en valor els 

actius en innovació i ciència que hi ha arreu del país. Altres temes de rellevància que 

també s’emmarquen dins aquesta Setmana de la Ciència són la commemoració de 

l’any internacional de les Ciències Bàsiques per al Desenvolupament Sostenible i el 

centenari dels naixements del primatòleg Jordi Sabater Pi i la microbiòloga nord-

americana Esther Lederberg. 

 

El Departament de Ciències del col·legi s’encarrega d’organitzar activitats vinculades 

a aquest esdeveniment. 
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 IX JORNADES DE SANTA CECÍLIA 

 

El 22 de novembre, en motiu de la celebració del Dia de la 

Música, en honor a Santa Cecília, patrona dels músics, des 

del Departament de Música s’organiten les IX Jornades de 

Santa Cecília, on hi participen totes les seccions del Col·legi. 

S’organitzen tallers,  xerrades, actuacions musicals,  

construcció d’instruments... 

 

 

 

 
 
 

 TALLER EXPOSICIÓ “EL TABAC AL DESCOBERT” 

 

A través d’aquesta exposició i del taller posterior es 

presenten tot un seguit de continguts pensats per generar 

actituds contràries al tabac. Els objectius d’aquest taller són: 

- 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 “DIVERSITAT AFECTIVA SEXUAL. PREVENCIÓ DE LA 

LGTBIFÒBIA” 

 

A través d’aquest taller es fa una introducció a la realitat LGTBI tot 

oferint elements i eines per treballar perjudicis i estereotips, la 

diversitat afectiva i sexual i conscienciar sobre la discriminació cap al 

col·lectiu LGTBI. 
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 TALLER “COMENÇA EL JOC” – MOSSOS D’ESQUADRA 

 

Taller impartit pels Mossos d’Esquadra amb els següents 

objectius: 

- Situar als joves en les normes que regeixen la 

societat, sobretot el codi penal i fer-los conèixer 

que en complir 14 anys es perd la impunitat penal. 

- Conscienciar-los sobre les conseqüències que els seus actes poden tenir, 

des del punt de vista de responsabilitat penal. 

- Instar als joves a ser reflexius sobre la importància de prendre bones 

decisions, de ser crítics i de posicionar-se davant de situacions 

reprovables. 

 

 

 TALLER DE NUTRICIÓ I BONS HÀBITS ALIMENTARIS a càrrec d’ANNA GUMÀ 

 

La nutricionista Anna Gumà impartirà aquest 

taller als alumnes amb l’objectiu de 

conscienciar-los de la importància de 

consolidar uns bons hàbits alimentaris i dels 

beneficis que els aporta, a tots nivells, una 

alimentació equilibrada i saludable. Els donarà pautes, resoldrà dubtes i els farà 

propostes adaptades a les seves necessitats de l’etapa evolutiva en la que es 

troben.  

 

 

 XERRADA SOBRE SEXUALITAT a càrrec d’ANNABEL 

LABORDA  

L’Annabel Laborda, ginecòloga, realitzarà una xerrada-taller als 

alumnes a partir dels dubtes, preguntes i inquietuds que aquests ens 

hagin manifestat amb anterioritat. A banda de resoldre els seus 

dubtes, l’objectiu també és donar-los informació i coneixements 

adequats i necessaris a la seva edat. 
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SORTIDES CULTURALS I COLÒNIES 

 

 

 Dilluns  24 d’octubre – Barcelona Medieval 
 
Els alumnes, acompanyats de guies especialitzats, 
realitzaran una ruta a peu per alguns dels emplaçaments 
més destacats de la Barcelona medieval com la plaça de la 
Catedral, l’antic barri de la Ribera, els palaus del carrer 
Montcada, els carrers gremials, el rec Comtal, el Passeig 
del Born o el Pla de Palau. La visita inclou també l’entrada 
a Santa Maria del Mar.  
Aquesta sortida està relacionada amb el temari de Ciències 
Socials. 

 

 

 

 

 Dimecres 8 de març. Palau de la Música “Jazz en viu...Swing!”  
 
Aquest concert-espectacle està protagonitzat 
per l’Original Jazz Orquestra Taller de 
Músics. El seu objectiu és mostrar i donar a 
conèixer l’evolució del Jazz des dels inicis 
fins al swing. Per això segueix un recorregut  
que, de la mà d’un noi jove de l’Empordà, 
permet conèixer la història i els trets més 
importants del jazz que han evolucionat fins 
a arribar al swing. 

Aquesta sortida está relacionada amb l’àrea de Música. 

 

 

 5,6 i 7 de juny. Colònies a Oliola. 

 
Com ja és habitual, anirem a Oliola (Ponts), on 
es realitzaran activitats relacionades amb els 
esports d’aventura com escalada, rafting, 
kayak... totes elles guiades per monitors 
especialitzats. 
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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. 
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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 pots 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. 
 
El mòbil podrà ser utilitzat a partir de les 13:30h fins a les 15h. exclusivament a 
l’exterior de l’edifici escolar, en els patis. Des de les 9h. fins a les 13:30h i de les 15h 
fins a les 17h els mòbils hauran d’estar guardats en els armariets amb clau de que 
disposen les classes. 
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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 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. 
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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 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. 

 

  



30 
 

NORMATIVA PER AL MENJADOR (ESO i BATXILLERAT) 
 

El Menjador és un dels espais importants del Col·legi. Cal que ens hi trobem bé i la 
nostra estada ens sigui d’allò més agradable. Per a una bona convivència 
necessitem la predisposició i la col·laboració de tots plegats. És per això que 
hauríem de saber assumir i posar a la pràctica les següents observacions: 
 

1.- La teva PUNTUALITAT ajudarà el bon funcionament del menjador. L’hora 

d’entrada serà a ¾ menys cinc minuts de dues. Mentrestant, t’esperaràs al pati 

de Batxillerat fins que sentis l’avís pertinent. L’assistència al menjador és 

obligatòria en tots els dies lectius i per a tots els alumnes. En els casos 

d’absència o retard inevitable caldrà justificar-ho al Responsable del Menjador i 

prèviament al tutor corresponent. 

 

2.- El TRACTE i el RESPECTE als altres ha de ser un dels nostres objectius 
prioritaris. El personal de cuina, auxiliars de menjador, companys i professors 
mereixen una especial atenció. 
 

3.- Per facilitar la TASCA DE NETEJA que fan els teus companys, procura 
deixar la taula ordenada i els estris en el seu lloc. Si es fes malbé algun utensili 
cal que ho comuniquis al professor encarregat de la taula. 
 

4.- Els teus companys “Ajudants de Menjador”, et PORTARAN TOT EL QUE 
NECESSITIS, per tant no caldrà que t’aixequis de la taula. A mesura que vagis 
acabant de menjar i seguint les indicacions dels Professors, podràs anar sortint 
sense pressa. 
 

5.- El teu creixement i bon desenvolupament físic requereixen una alimentació 
equilibrada. Els cuiners s’esforcen en elaborar els menjars més adients. Pensa 
que NECESSITES MENJAR DE TOT. 
 

6.- En SORTIR DEL MENJADOR, procura anar el més aviat possible cap al 
recinte escolar. 
 

7.- Si creus que has de fer algun SUGGERIMENT o tens alguna QUEIXA en tot 
el referent al menjador, pots dirigir-te al seu responsable, en Joan Grases. 

 

Absències especials: 

No estan permeses les absències al menjador sense causa justificada. En tal cas, 
l’alumne haurà de notificar-ho per escrit al tutor/a i serà INDISPENSABLE que un 
familiar el vingui a recollir personalment al col·legi. 

 
L’observança d’aquestes puntualitzacions ajudaran a crear 
un ambient molt més distès i tranquil en el nostre Menjador. 

 
 
Si malgrat la bona predisposició general, algú es desentengués i no assumís els 
diferents apartats, esmentats anteriorment, es farà necessària l’aplicació de la 
NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA del Col·legi. En alguns casos excepcionals es 
podran aplicar altres mesures, com haver de deixar d’utilitzar el nostre servei de 
menjador.  
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NORMATIVA 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 darrere del 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 els companys(es). 
 

15. 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. 

 
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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 ARTICLE PUBLICAT AL DIARI ARA -  CRIATURES 1/10/2022 

Manual per entendre les 
emocions del teu fill adolescent 

 
Elisabet Escriche 
 
L'arribada de l'adolescència és una muntanya russa tant per a qui enceta aquesta nova etapa com 
per a la família. Què passa a escala emocional quan un nen o una nena entra en l'adolescència? 
Genèticament, ho viuen de la mateixa manera els dos sexes? Quines són les emocions que més 
s'accentuen? I, sobretot, quant dura aquesta època? 
 
El professor i investigador de la Universitat de Barcelona especialista en genètica, neurociència i 
biologia del desenvolupament David Bueno explica quins són els canvis més importants. 
L'investigador acaba de publicar amb Maria Tricas Emocions a dojo. Quina aventura! Guia pràctica 
per viure les emocions amb el cor i el cervell (Bindi Books). 

 
 

1.Quan comença l'adolescència? 

 
No hi ha cap edat determinada, depèn de cada persona. El que sí que està clar és que l'adolescència 
comença amb la pubertat, un període de canvis fisiològics associats a la maduració de l'aparell 
reproductor i que s'ha avançat entre nou mesos i un any des de mitjans del segle passat. El motiu? 
"La pubertat comença quan uns programes genètics detecten que el cos acumula prou energia per 
poder suportar tots els canvis associats a l'adolescència, i com que en les últimes dècades es menja 
millor, potser no en qualitat, però sí en quantitat, aquest llindar mínim d'energia s'assoleix una mica 
abans", puntualitza Bueno. Pel que fa a la neurociència, el tret de sortida de l'adolescència és quan hi 
ha canvis de comportament associats al cervell. 

 
 

2. Què passa emocionalment al cervell quan comença aquesta etapa? 
 
Que la zona del cervell anomenada amígdala, que és on es generen les emocions, es torna 
hiperreactiva. Això fa que els adolescents responguin més ràpidament i amb molta més intensitat a 
qualsevol situació emocional. "Això és bo. Aquests alts i baixos que tenen s'han de produir perquè les 
emocions són patrons de conducta que es posen en marxa automàticament davant d'una situació que 
requereix una resposta immediata", explica Bueno. Però per què són hiperreactives? Perquè els 
adolescents s'estan enfrontant per primer cop a situacions d'adults sense ser-ho i sense tenir la seva 
experiència; per tant, en molts casos no saben si estan davant d'una amenaça, una oportunitat o 
senzillament una situació neutra. "Davant del dubte activen una emoció, ja que la part reflexiva 

sempre és més lenta", apunta Bueno. 
 
3.Quines són les emocions que més s'activen? 
 
La por, sobretot davant d'una oportunitat o una amenaça, i l'alegria. "Aquella alegria desmesurada 
que de vegades mostren i penses que no n'hi ha per a tant és perquè s'estan socialitzant amb els 
seus iguals, que és amb qui han de construir la societat del futur. Tenen aquelles explosions d'alegria 
per integrar-se en el seu grup", explica l'investigador. 

 
 

4.Quan s'han de preocupar els pares? 

 
Bàsicament, quan les emocions poden ser lesives per als mateixos adolescents i el seu entorn. És 
normal que un dia estiguin tristos perquè hi ha moltes situacions a les quals responen d'una manera, 
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no els funciona i això els deixa tocats. Ara bé, quan estan tristos molts dies seguits és un senyal 
d'alarma perquè pot derivar cap a una depressió. 
Un segon exemple: si un dia es posen agressius no passa res, és símptoma que no saben sortir d'una 
situació concreta, però quan fa molts dies que parlen i contesten malament o es barallen s'ha de 
buscar què hi ha en el seu entorn que ells viuen com una amenaça. I encara un tercer exemple: quan 
els fa por sortir al carrer per parlar amb altres adolescents. "Si qualsevol d'aquestes emocions 
s'allarga en el temps s'han d'activar els mecanismes d'alarma", alerta Bueno. 
 

 
5. La influència de les xarxes socials 

 
El cervell es va construint amb la interacció amb l'ambient i, segons com sigui aquesta 
interacció, ho fa d'una manera o d'una altra. En aquest sentit, s'ha detectat que els 
adolescents són més agosarats a través de les xarxes que quan es veuen cara a cara, per 
això el ciberassetjament és tan dolorós per a qui el pateix i tan fàcil per a qui el provoca. A 
més a més, escriure els dificulta la relació persona a persona, que és molt més completa. 
"Quan parles per les xarxes ho fas a través de text, quan estàs en persona veus com ho diu, 
quins gestos fa, quina olor fa, per tant, perceps moltes més coses i és una situació més 
complexa de gestionar". 
 

6.El descobriment de l'atracció sexual 
 
A l'adolescència es descobreix què és l'atracció sexual cap a una altra persona i això els genera 
"molts maldecaps". La sexualitat humana és més complexa que la de qualsevol espècie animal 
perquè hi ha tres elements que se superposen i que influeixen l'un en l'altre. El primer, l'òrgan 
reproductor, si es tenen testicles o ovaris. El segon, com se sent la persona i tota l'escala de grisos 
que hi pot haver. "S'ha de respectar quin és el lloc on ells se senten més còmodes, però per fer-ho 
necessiten explorar i conèixer-se a si mateixos", apunta l'investigador. I el tercer element és per qui se 
senten atrets, i aquí les respostes són diverses, segons Bueno: "Es poden sentir atrets per persones 
del seu propi sexe, per l'altre, pels dos o, senzillament, per cap". 
 

7.Quan comença a remetre l'adolescència? 
 
Entre els 17 i 19 anys per entrar a l'etapa de joventut, que encara no és tan estable com l'adulta. 
"Amb aquesta edat ja es comencen a estabilitzar cap a les emocions pròpies d'un jove, però per 
gestionar tota aquesta part emocional és imprescindible la part reflexiva, que també madura durant 
l'adolescència. "Madura biològicament per una sèrie de programes genètics, però, també, per una 
interacció amb l'ambient, la cultura, la societat, el sistema educatiu que valori la reflexió i, això, depèn 
molt dels pares, de si són més impositius o més dialogants", explica Bueno. 
Però també hi ha un altre factor clau perquè remeti aquesta etapa: "Els adolescents només deixen de 
comportar-se com a tals quan el seu entorn d'adults els valora i els reconeix com uns iguals amb drets 
i deures i, aquí, a vegades els adults fallem", explica l'investigador. "Quan el fill ja ha superat aquesta 
edat tu continues sent la mare o el pare, i continua sent casa teva, però has de respectar la seva 
recentment estrenada adultesa, és una mica com si vivíssim en un pis d'estudiants on l'estabilitat 
arriba gràcies a acords: un dia neteges tu, un altre compro jo, etc." 

 
8.Com evitar que un adult es quedi atrapat en l'esclat emocional d'un adolescent? 
 
Un adult es queda atrapat en l'esclat emocional d'un adolescent quan no madura la seva part 
reflexiva. Hi ha vegades que és per motius biològics, però també pot ser per situacions ambientals. 
"El cervell s'adapta al que troba; per tant, si l'ambient durant l'adolescència és molt conflictiu, amb 
amenaces constants, la resposta sempre serà impulsiva i només s'activarà la part emocional", apunta 
Bueno. 

 
Què es pot fer per revertir-ho? "L'ideal seria evitar situacions de conflictivitat a tots nivells: familiar, 
educatiu, social i polític i, quan ja ets adult, buscar espais que et permetin reflexionar. El cervell és 
plàstic; per tant, pots acabar de madurar molt més tard, però sempre que propiciïs la reflexivitat", 
conclou Bueno. 
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 ARTICLE PUBLICAT AL DIARI ARA -  CRIATURES EL  27/04/2022 

 Els reptes virals creixen entre els preadolescents 

Aure Ferran 

Per a molts preadolescents, l'obsessió per aconseguir més "M'agrada" està 

per sobre de les conseqüències de qualsevol acte, fins i tot si són autolesives 

 
 
La idea de superar un repte, l'expectativa de ser acceptat pels altres o la possibilitat d'emular 
la valentia d'algú famós, sumat al fet que tot això passi en un entorn públic, constitueixen el caldo de 
cultiu ideal perquè els més joves es llancin "amb els ulls tancats" als reptes virals que circulen per les 
xarxes socials, especialment a TikTok i a Instagram. 
El fenomen dels reptes cotitza a l'alça. Cada vegada més, els usuaris preadolescents (d'entre 10 i 14 
anys) es mouen arrossegats per la "dictadura dels «M'agrada»", que consisteix en fer tot allò que els 
sembli necessari per guanyar popularitat. Aconseguir un dels 4.200 milions de "M'agrada" que 
s'estima que es fan diàriament és una tasca a la qual aquesta mena de desafiaments poden ajudar. 
"Els reptes són situacions difícils o arriscades que no se sap amb certesa si es podran assolir. En 
l'àmbit d'internet són especialment canviants i variats, i molta gent els segueix i els fa en molt poc 
temps, cosa que atreu sobretot els joves, que normalment s'ho prenen com si fos un joc", apunta 
Irene Montiel, professora dels estudis de dret i ciència política de la UOC i investigadora del grup 
VICRIM - Sistema de Justícia Penal, que assenyala que "pot ser una manera molt ràpida d'aconseguir 
«M'agrada» i seguidors". 
Segons l'Acadèmia Americana de Pediatria, les xarxes socials premien el comportament escandalós. 
Com més extravagant sigui, més es pot presumir. L'entorn digital, sens dubte, facilita que el cervell 
dels adolescents, que encara no és madur, no s'aturi a pensar en les conseqüències de les seves 
accions. Els adolescents no es prenen el temps necessari per considerar si el detergent per rentar la 
roba és un verí que els podria cremar la gola en cas d'ingerir-lo ni tampoc si l'ús inapropiat de 
medicaments com ara la difenhidramina (Benadryl) pot ocasionar problemes greus al cor, convulsions 
o un coma. Ells se centren en el fet que algú de la seva classe ho va fer i va aconseguir centenars de 
"M'agrada" i comentaris en una plataforma digital determinada. 
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La vulnerabilitat dels més joves juntament amb un entorn que premia la conducta 
extrema constitueixen el caldo de cultiu perfecte per al creixement d'aquest 
fenomen 
 
Segons un estudi finançat per la xarxa social TikTok, un 21% dels joves d'entre 13 i 19 anys han 
participat en reptes en línia (el 14% dels enquestats tenien entre 13 i 15 anys i el 9% corresponien a 
joves d'entre 18 i 19 anys) i un 2% afirmen haver fet reptes que ells mateixos consideren perillosos 
(Praesidio Safeguarding, 2021). 
En el cas d'Espanya, segons un estudi recent de la Universitat Internacional de la Rioja (Viral internet 
challenges scale in preadolescents: An exploratory study) que busca saber el tipus de reptes, el grau 
de satisfacció i les motivacions socials que tenen els adolescents per fer reptes virals a internet, un 
80% han dut a terme reptes virals de tipus social (que no comporten cap perill per als participants i 
tenen un component social o familiar), un 20% han fet reptes solidaris (per una causa social o d'ajuda) 
i un 8% han completat reptes perillosos (que posen en risc la vida o la integritat física o psicològica de 
les persones). A més, el 15,3% dels adolescents fan reptes socials inofensius i alhora reptes virals 
perillosos. 

 
 

 
No tots els adolescents se sumen als reptes  

 
Segons l'Acadèmia Americana de Pediatria, la part del cervell encarregada del pensament racional, 
l'escorça prefrontal, no es desenvolupa totalment fins als 25 anys, més o menys. Per aquest motiu, 
els adolescents són naturalment més impulsius i tendeixen a actuar abans de pensar en les 
conseqüències. 
En aquesta mateixa línia s'expressa Montiel, que considera que els preadolescents i els adolescents 
"presenten, naturalment, dificultats per controlar els seus impulsos i busquen constantment la 
satisfacció immediata, el plaer, l'aprovació social dels seus iguals i sentir-se part del grup". "A més a 
més, contínuament posen a prova els límits, els seus i els dels que els envolten, com a part del 
procés de construir la seva identitat i descobrir el seu potencial. A això s'hi suma el fet que són els 
usuaris per excel·lència de xarxes socials com ara TikTok o Instagram, on els vídeos de reptes es 
difonen molt de pressa entre milers de persones, algunes de les quals famoses". 

 
 
 
 

8%dels adolescents a Espanya afirmen haver fet un repte viral perillós 
 
Ara bé, no tots els adolescents se senten atrets per aquests desafiaments digitals. Segons l'experta, 
"els joves més predisposats a participar en els reptes virals són els que tenen més necessitat de ser 
acceptats, valorats o reconeguts per part dels seus iguals, però cada repte té el seu target particular". 
I continua: "Per exemple, en el repte de la balena blava els joves tenien de mitjana entre 11 i 15 anys i 
el contingut del repte era clarament autolesiu, per la qual cosa estava orientat a nens i nenes en 
situació de vulnerabilitat emocional. A més, en general, els infants que presenten vulnerabilitat social 
o que estan en risc d'exclusió social solen buscar més l'aprovació i l'acceptació dels altres, i això pot 
fer que s'impliquin en reptes més arriscats. També sabem que, en general, els reptes produeixen més 
satisfacció als més joves i que els nois fan més reptes perillosos que les noies, és a dir, que hi són 
més propensos". 
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Les xarxes socials són un lloc segur per als joves? 
 

 
No s'ha de perdre de vista que parlem de menors i, per tant, la supervisió de com fan servir les xarxes 
socials els preadolescents, incloent-hi els reptes, és responsabilitat dels progenitors. El problema 
principal és, segons Montiel, "la manca de coneixement per part dels pares i les mares de l'existència 
d'aquests reptes, de les conseqüències reals o potencials que tenen i, en general, dels riscos que 
poden implicar les xarxes socials per als joves. Tampoc no hi ajuda el fet que el suïcidi o el 
comportament autolesiu que promouen alguns reptes continuïn sent tabú i que les famílies prefereixin 
no parlar-ne per evitar l'efecte crida, quan el diàleg i la confiança són sempre millors aliats que el 
silenci". 
Malgrat les dades preocupants que aporten els nombrosos estudis que s'han dut a terme sobre 
aquest tema, "moltes famílies continuen sense adonar-se que els menors de 16 o fins i tot de 18 anys 
no haurien de tenir perfils a les xarxes socials, i els progenitors permeten que els tinguin, en el pitjor 
dels casos, a més, sense cap supervisió", es lamenta l'experta, que assenyala que un gran nombre 
de recerques conclouen que l'ús de les xarxes socials pot produir una deterioració i un perjudici 
seriosos per a la salut mental (ansietat, depressió, falta de son, ciberassetjament, hipersexualització, 
etc.) en una etapa clau del desenvolupament humà. "L'adolescència és un moment de reorganització 
total del cervell i cal tenir un entorn protector i saludable perquè els joves puguin desenvolupar tot el 
seu potencial. Amb les xarxes socials com a vehicle fonamental de la seva socialització, aquest 
potencial està en risc", conclou la professora. 
En el cas concret d'Espanya, i en relació amb els models de criança, un estudi elaborat per Qustodio, 
en col·laboració amb Ipsos, Familias hiperconectadas: el nuevo panorama de aprendices y nativos 
digitales, indica que els pares i les mares espanyols són menys estrictes que els britànics i els nord-

americans. El 36% de les famílies a Espanya es consideren estrictes, en comparació amb el 
47% dels Estats Units i del Regne Unit. D'altra banda, el 64% dels progenitors espanyols 
pensen que són flexibles i destaquen la importància que els fills siguin autònoms. 

 
 
 

"M'agrada" a canvi de frustració i ansietat 
 
Participar en aquests desafiaments no surt gratis. De fet, la factura que han de pagar aquests joves 
no és fútil. Des de les conseqüències derivades pel repte mateix, com ara les autolesions que 
s'infringeixen amb el repte de la balena blava, que podien arribar fins al suïcidi, fins a la mort pel repte 
del Benadryl. D'altra banda, tal com assenyala la docent, inevitablement es produeixen 
conseqüències derivades de la difusió de les imatges amb la intenció d'humiliar o burlar-se del 
protagonista o la víctima, atès que "aquestes imatges perduren al llarg del temps i és difícil eliminar-
les, així que, si produeixen malestar o vergonya, poden provocar problemes d'autoestima, ansietat o 
depressió". No hem d'oblidar que, si quan la víctima es fa gran aquestes imatges deixen d'encaixar 
amb el perfil digital que vol donar la persona (com ara en l'àmbit professional), "la pèrdua de control 
sobre les imatges pot ocasionar una gran frustració i ansietat, a més de la pèrdua d'oportunitats 
laborals, per exemple", adverteix. 
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 ARTICLE PUBLICAT A LA CONTRA DE LA VANGUARDIA  14/09/2022 
 

Ima Sanchís 

 

“No permetis mai que el teu fill 
o filla senti que no t’importa” 

Alejandro Rodrigo, orientador familiar  

Tinc 40 anys. Madrileny. Casat, dues filles. Atenc i oriento famílies amb problemes. He 
treballat durant 15 anys com a tècnic de llibertat vigilada amb adolescents. Políticament 
desencisat, fa temps que vaig deixar de seguir les notícies polítiques. Soc ateu, per 
solucionar les meves incerteses recorro a la filosofia 

Avui l’adolescència sembla una 
malaltia... 
Sòcrates ja deia fa més de dos mil anys 
que els adolescents eren uns tirans, 
però és veritat que avui més que mai la 
problemàtica que presenten és molt més 
accelerada. 

 
Per què? 

Per l’efecte pèndol. Venim d’una època 
en què hem estat molt autoritaris i ara 
tendim al pol oposat, i l’adolescent 
s’agafa el braç quan li dones la mà. 

Hi ha adolescents que no suporten 
els seus pares; és comú? 

Senten aquest rebuig perquè 
l’adolescència és una etapa 
d’autoafirmació en la qual necessiten 
separar-se dels seus pares per convertir-
se en adults, però hi ha graus. 

Quan comença a ser inquietant? 
Els pares han de discernir si està passant una crisi evolutiva que l’està ajudant a créixer o una crisi 
involutiva que l’està perjudicant, llavors cal demanar ajuda. 

 
I si es comuniquen poc? 
És normal, ara el centre són els seus amics i no parlar-te és la seva manera de reafirmar-se, però si 
hem estat un referent per a ells serem capaços de rescatar la relació encara que sigui un minut; ara 
bé, si presentem batalla l’efecte rebot farà que s’allunyin encara més. 

 
Si se salta les normes i és desafiador? 

Invertir temps a desxifrar quin missatge ens està enviant –que potser ni ell coneix– abans que batallar 
cada norma és una estratègia guanyadora. Segons la meva experiència com a tècnic de llibertat 
vigilada de menors, com més coercitiva és la norma més rebuig produeix. 
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Què podem fer si diu “deixo els estudis”? 

Desxifrar si està plantejant-nos un pols que el situa en un escenari de perill o de risc. El risc ha 
d’afrontar-lo ell, davant el perill cal que nosaltres, els pares, actuem. No és cert que amb amor tot se 
soluciona, la norma ha de ser la norma, però comprenent on és l’adolescent. 

Porros. 

Tolerància zero. El consum de substàncies tòxiques sempre ha enderrocat tota la construcció de 
l’harmonia familiar i l’escalada una vegada que es comença és exponencial. 

En tots els casos? 

Un adolescent amb problemes que inicia un consum d’haixix té un futur bastant desesperançador. És 
molt difícil combatre-ho quan ja està establert. Cal demanar ajuda professional. No miri mai cap a una 
altra banda. 

Què fas quan el teu fill t’insulta? 

Analitzar la naturalesa de la seva ràbia, que pot ser reactiva, instrumental o patològica. En el 90% 
dels casos és reactiva, ells interpreten que el pare o la mare els està agredint i s’hi tornen. Necessita 
un treball educatiu important. 

A què es refereix amb ràbia instrumental? 

Quan utilitzen la violència amb un objectiu i manipulen, llavors el risc és alt. 

Com cal reaccionar a l’insult? 

Utilitzant les dues mans: amb la dreta assenyalar un “per aquí no”, i amb l’esquerra preguntar-se què 
li passa per haver arribat a aquest punt, segur que està patint. 

Què fas quan no saps res de la vida del teu fill? 

Assumir que has deixat de ser un referent i evitar els interrogatoris, res de preguntes que es responen 
amb un sí, un no, o un no sé. Has d’anar més al seu pla emocional. 

Doni’m eines. 

Portar un diari de la relació amb el teu fill o filla és una bona eina que et permet prendre perspectiva, 
saber des de quan t’insulta i quantes vegades o quan va deixar de comunicar-se, això és or per als 
professionals. I sobretot cal cuidar-se d’un mateix en el terreny psicològic i emocional. 

Hi ha adolescents que es neguen a anar de vacances amb els seus pares. 

Perdrem sempre si el pla és anar-se’n amb la família o quedar-se amb els amics, però un adolescent 
equilibrat hi anirà de mala gana i s’ho passarà bé. Si no va amb tu de vacances, és un indicador clar i 
evident que el rebuig i el nivell de risc és alt. 

I si és un o una ni-ni? 

A llarg termini un adolescent que no fa res es troba fatal, i només s’uneix amb d’altres que estan en la 
mateixa situació per reconfortar-se. Quan comença a estudiar i/o treballar la seva autoestima i 
autoconfiança s’eleven. 
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Què li sembla essencial? 

Una tasca important és identificar quin estil educatiu tenim i quins són els punts forts i febles de la 
nostra manera d’educar. L’estil educatiu més nociu és l’absent, ni tan sols el negligent ni l’autoritari o 
punitiu el superen, i no va de ser o no ser a casa sinó que el teu fill o filla senti que no t’importa. 

S’han triplicat els trastorns mentals i depressius en adolescents. 

Tornem a l’efecte pèndol. No som un referent per a ells, abans estàvem a l’extrem de l’autoritat i ara 
en el col·leguisme, i les xarxes socials no ajuden perquè els han privat del silenci interior tan 
necessari per créixer. 

 

 

 

Pràcticament d’un dia per l’altre el nostre fill o filla s’ha convertit en un desconegut que 
s’allunya de nosaltres i amb qui no hi ha manera de connectar. L’adolescència ha irromput 
en la seva vida i en la nostra. “Hem passat de l’afecte a la distància, de la distància a la 
tensió i, només en un pas més, a l’agressivitat”. Alejandro Rodrigo, expert en anàlisi i 
investigació criminal, es dedica a la intervenció social i educativa amb menors en risc 
d’exclusió social, atenent menors i joves subjectes a mesures judicials, i des del seu 
Gabinete Concordia ajuda famílies i centres educatius. A Cómo prevenir conflictos con 
adolescentes (Plataforma) ens ajuda a comprendre quin és el nostre estil educatiu, com 
posar normes, entendre de quina naturalesa és la violència del nostre adolescentent, els 

nivells de gravetat i quan cal demanar ajuda. 
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 ARTICLE PUBLICAT AL DIARI ARA -  CRIATURES EL  08/10/2021 
 

Cinc raons per les quals Instagram és tòxic 

per als adolescents 

La xarxa social afecta la salut mental dels joves perquè 

propicia la "comparació social negativa" 

Aure Farran 

 

 

 
Al voltant del 32% de les dones que fan servir Instagram se senten pitjor amb els seus 
cossos". Aquesta és una de les conclusions de l'informe intern que el mateix Facebook va 
fer sobre la seva aplicació estrella, Instagram, i que ara s'ha filtrat a la premsa. Aquesta 
recerca analitza l'impacte negatiu d'aquesta xarxa entre el públic i especialment entre les 
persones adolescents. "Cada vegada hi ha més estudis que alerten que Instagram 
pot afectar negativament la salut mental dels usuaris, particularment de les adolescents", 
afirma Ferran Lalueza, professor i investigador dels estudis de ciències de la informació i de 
la comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "El fet que la mateixa empresa 
ho hagi constatat i documentat fa esvair qualsevol dubte que pogués haver-hi sobre aquest 
risc", afegeix.  
Aquesta xarxa té més de 1.300 milions d'usuaris a tot el món i, encara que Instagram no és 
la xarxa social amb més usuaris, sí que és la que creix més: en cinc anys ha triplicat el seu 
nombre d’usuaris a Espanya, i és la preferida dels mil·lennials segons The Social Media 
Family. “Cal tenir en compte la incidència que pot tenir en una població jove", explica 
Lalueza. Segons l'informe intern –filtrat per Frances Haugen, una exempleada–, un dels 
principals efectes d'aquesta xarxa és la "comparació social negativa", que fa que els usuaris 
es valorin segons el seu atractiu, la seva riquesa i el seu èxit respecte als altres. "Al món 
irreal d'Instagram, un físic atractiu es presenta sovint com l'única porta d'entrada cap a l'èxit i 
l'acceptació social. Aquest missatge pot resultar dolorós, excloent i distorsionador per als qui 
no se senten a gust amb el seu cos", detalla el professor. 

https://www.ara.cat/firmes/aure-farran/
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Tant Lalueza com el psicòleg de la UOC José Ramón Ubieto apunten altres raons que fan 
que Instagram sigui una xarxa social potencialment tòxica:  
 

1. El físic com a presentació. "La imatge és el tret gairebé únic de presentació a la xarxa. 
Això fa que tot el valor recaigui sobre l'estat d'aquesta instantània i es redueixi la 
presentació formal", adverteix Ubieto, que afegeix que "l'efecte d'aquesta comparació 
pot augmentar les vacil·lacions de tot adolescent. Comparar-se amb milers de fotos fa 
més complicat habitar el seu cos". 
 
 

2. Una realitat falsa però sempre perfecta. "El món que s'exhibeix a Instagram és un món 
irreal fruit d'una selecció esbiaixada (mostrem el millor i obviem el pitjor) i amb filtres 
embellidors. Si ens comparem amb aquest món sense ser conscients que és fictici, la 
nostra realitat acaba resultant bastant depriment", afirma Lalueza.  

 
 

3. Un públic objectiu molt sensible. "En edats en què encara estem formant la nostra 
personalitat i aprenent a acceptar-nos tal com som, el contrast esmentat pot resultar 
particularment demolidor." Segons aquest estudi, les persones adolescents tenen una 
alta sensibilitat emocional, i el desenvolupament prolongat del procés reflexiu i el control 

cognitiu poden fer-les específicament reactives a aquest tipus de mitjans. 
 

4. És molt difícil tancar la sessió. "Té una alta capacitat d'absorció d'interès, temps i dedicació que 

els priva d'altres activitats", afirma el psicòleg. En aquesta línia, Lalueza explica que "les xarxes 

socials estan acuradament dissenyades perquè ens hi enganxem i hi dediquem el nostre temps. 
Com més temps invertim a Instagram, més alt és el cost d'oportunitat en termes de coses 

positives que podríem estar fent i que no farem".  

 
 

5. Eco tòxic. Per a Ubieto, aquesta xarxa funciona com una cambra d'eco: "Si tu comuniques un 

desig o una idea, per exemple sobre autolesions o suïcidi, aquesta xarxa et multiplica les 
opcions. Aquest eco és un reforç de la teva pròpia idea". 

 

 

Amagar els "M'agrada", una possible solució? 
 
"L'eliminació dels m'agrada pot pal·liar una mica aquest efecte de comparació social, però 
restarà valor a aquesta xarxa i farà que neixin noves xarxes a les quals sorgeixi això mateix 
però d'una altra manera", afirma Ubieto. "Darrere d'aquesta estratègia hi ha la intenció de les 
companyies de no "desanimar" els usuaris que no tenen milers de seguidors ni acumulen 
centenars de "M'agrada", que són la majoria", afirma Lalueza. Un consumidor desanimat que 
no aconsegueix tants "M'agrada" i comentaris com altres usuaris pot convertir-se fàcilment 
en un element passiu, i això podria ser un perill per al bon funcionament de la plataforma. 
 
 
Els menors espanyols passen més de 600 hores a l'any només a Instagram 

 
Aquesta setmana s'ha celebrat l'onzè aniversari d'Instagram i, coincidint amb l'efemèride, 
Qustodio, plataforma de seguretat en línia i benestar digital per a famílies, ha elaborat una 
anàlisi sobre el comportament digital dels menors a Instagram. S'hi recullen dades d'ús entre 
el setembre del 2020 i el 2021 a Espanya, el Regne Unit i els Estats Units. D'acord amb les 
dades de la mateixa plataforma, el 2020 les xarxes socials, en general, van experimentar un 
creixement d'ús en menors del 76% i TikTok va aconseguir prendre el primer lloc a Instagram 
a nivell mundial. Tot i passar a ocupar el segon lloc del rànquing d'apps més utilitzades, 
Instagram no para de créixer i en l'últim any s'observa un augment d'usuaris del 25%. Per 



43 
 

països, Espanya se situa al capdavant amb un augment en el nombre d'usuaris en l'últim any 
del 41%, enfront del Regne Unit (27%) i els Estats Units (11%). 
A nivell global, el temps d'ús de l'aplicació per part dels menors ha augmentat un 16%: ha 
passat d'una mitjana de 50 min/dia a 58 min/dia. L’increment més gran el veiem a Espanya, on 
els menors passen un total de 36.500 minuts a l'any a Instagram o, cosa que és el mateix, 
més de 608 hores a l'any. Les dades de l'estudi mostren una mitjana de 100 minuts al dia a 
l'aplicació el setembre del 2021 davant dels 69 minuts que passaven el 2020, fet que suposa 
un augment del 45%. A causa de les llargues hores que passen els menors davant de les 
pantalles utilitzant aquesta xarxa social, el bloqueig d'Instagram ha augmentat un 25% 
respecte a les dades del 2020 i s'ha convertit en la tercera app més bloquejada per part de les 
famílies a nivell global, per darrere de Tik Tok (54%) i Facebook (27,5%). 
"Instagram ha sigut una revolució que ha estat en constant evolució des del seu naixement. 
Ha passat de ser una xarxa per registrar on havies estat a un lloc on compartir, crear, fer 
negocis i fins i tot crear professions", apunta Eduardo Cruz, CEO i cofundador de Qustodio. 
"Actualment Instagram s'enfronta al repte de competir amb TikTok i complir amb les 
expectatives de les generacions zeta i alfa". 
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