Comunicació AMPA
Des de l'AMPA, us informem que el
16 d'Abril les i els joves que han
arrencat amb la creació d'un esplai de
lleure a Sant Joan de Vilatorrada, van
passar per totes les aules per
presentar el seu projecte a tots/es els
nostres fills/es.
Us emplacem a participar en la jornada
de portes obertes que tindrà lloc el
19 de Maig, us adjuntem més
informació a continuació...

Feu-vos seguidors de la
nostra web a:
www.ampasinscardener.cat
ampa@ampasinscardener.cat

Més informació a:
www.sinscardener.cat
a8066322@xtec.cat
Jornada de presentació
de l’Esplai Lairet
Vine a informar-te a la ludoteca i a passar
una bona estona el 19 de Maig!
Esperem la teva presència a les 17:00, no
ens fallis!
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Esplai per infants
i adolescents de
3r d’EP a 4t d’ESO
els dissabtes de
16:00 a 18:00.

Passeig Gallifa, núm. 1

No perdis l’oportunitat
de formar part del
nostre esplai.
esplailairetsjv@gmail.com

Esplai Lairet

esplailairet

Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada

Presentació

Les
8 habilitats
digitals

Agenda 3r Trimestre

Crònica Cabaret
Comunicació AMPA
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Crònica de l’espectacle del Cabaret
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resta de personatges del Klub ens donen
una glamurosa benvinguda amb
“Willkommen”, tot un clàssic del musical.

Una primera part plena de riures, personatges estrambòtics, aventures i històries
que enganxen de principi a fi. La protagonista, Sally Bowles, és interpretada per
Teresa Abarca que és la meva preferida (relacions personals a part...).
Així arribem al final del primer acte, on el número “Mi lucha comienza aquí” ens

“La felicitat no és fer el que un vol, sinó voler el que un fa”
Jean-Paul Sartre

deixa impactats davant el terror nazi i, sobretot, davant la imponent veu del tenor
Víctor Díaz (en el paper d’Ernst Ludwig).
A la mitja part comentem la jugada i, pel que sembla, a tothom li està encantant. El
número que més destaca és el de la pinya, com no i el “Dos chicas” pel seu erotisme
explícit. Donem pas al segon acte i… ja no és tot tant divertit. Tots els alumnes mirant
atents i tensos com va acabant aquesta magnífica història; ara podem veure l’efecte
devastador dels nazis, les ruptures
amoroses, les banyes i els secrets
foscos que tenien amagats els
personatges. A més d’un (a part de mi)
se li comencen a envermellir els ulls…
sembla que la història ha arribat!
I, com no, el final. Punyent, violent, dur,
impactant… falten paraules per
descriure’l. Tothom ja sap que l’assassí
és el majordom, però fins que no ho
veus no t’emociones. Amb un “auf
wiedersehen” que fa tremolar el cos i les
butaques s’acaba aquest musical que
tant m’ha fet viure i tant ens ha fet gaudir.
Després de comentar el que havíem vist
i tornar cap al vestíbul, em quedo a
parlar amb en Víctor (Ernst) i en Jose
Carlos (Hermann). Als dos els ha fet
gràcia tornar-me a veure per aquí, quina
novetat…
Al bus de tornada es fa més que evident que ha agradat moltíssim i que hi ha ganes de
repetir i tot! Sens dubte, un espectacle emocionant, que no deixa indiferent i que ens va
fascinar.
Leo Raventós

A més a més, durant la sessió de Vocacions i Oficis (aquest any, concentrada en
un sol dia) els ponents ens explicaren les seves trajectòries laborals i/o vitals per
fer-nos reflexionar, tal com ho va recollir el diari regió7.
(http://www.regio7.cat/bages/2018/03/01/sins-cardener-sant-joan-orienta/462654.html)

Crònica de l’espectacle del Cabaret
Tot i que en un principi no podíem anar-hi per les competències bàsiques, finalment els
alumnes de 4t avui podrem anar a veure Cabaret. Alguns no poden o bé no han volgut, ja
que anem a la funció de tarda dels divendres, fora de l’horari escolar, però els que hi som
tenim moltes ganes de veure l’espectacle.
Al bus d’anada més d’una em fa preguntes; tothom ja sap que he vist 4 funcions del musical,
però jo no vull contestar per no fer cap
spoiler, tot i que algun detall se
m’escapa…
Arribem pràcticament just a l’hora, però
tinc temps de saludar, des de fora, a
algun dels actors. El David ens reparteix
les entrades i mentre tothom va cap a la
seva butaca jo em quedo uns minuts a
passejar-me per la platea i el vestíbul del
teatre fins a últim moment (és que la
meva passió per l’escenari no té límits...).
Ja al seu lloc tothom, es baixen els llums,
sona un redoble de timbals i al centre de
l’escenari, amb un focus per ell sol veiem
al Mestre de Cerimònies, l’Ivan Labanda
(que en un principi no hi havia de ser, però
benvinguda sigui la sorpresa!). Ell i la
resta de personatges del Klub ens donen
una glamurosa benvinguda amb
“Willkommen”, tot un clàssic del musical.
Una primera part plena de riures, personatges estrambòtics, aventures i històries
que enganxen de principi a fi. La protagonista, Sally Bowles, és interpretada per
Teresa Abarca que és la meva preferida (relacions personals a part...).
Així arribem al final del primer acte, on el número “Mi lucha comienza aquí” ens
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- Les 8 Habilitats digitals amb Enric Bastardas L’Enric ens posa en context dient com considera ell que ha de ser la ciutadania adaptada al
moment actual i quines capacitats hauríem de tenir ben presents:
– Ciutadania digital: Capacitat d’utilitzar la tecnologia i els medis socials de forma segura,
responsable i eficaç.
– Creativitat digital: Capacitat de convertir-se en part de l’ecosistema digital tot creant
conjuntament nou contingut i fent realitat idees somiades.
– Iniciativa digital: Capacitat d’utilitzar els medis i les tecnologies digitals per resoldre
problemes globals o per crear noves oportunitats
Els nois i les noies d’entre 10-16 anys es coneixen abans per les xarxes socials que personalment, el
que coneixem com “comunicació inversa“. Aquesta comunicació, comporta uns certs riscos. És per
això que cal desenvolupar unes habilitats digitals adequades que impliquen responsabilitat de totes les
parts; tant dels nois com de les noies, que saben tècnicament com funcionen les xarxes socials i són
els que s’exposen directament a aquests riscos. Per anar bé caldria que l’adult acompanyés a
l’adolescent apropant-se a aquestes eines. No és un món exclusiu d’ells, els nostres fills també poden
compartir-ho amb nosaltres però els ho hem de posar fàcil apropant-nos a aquestes tecnologies. Com
pot ser que deixem “caminar” sols als nostres fills a Instagram i, en canvi, un cop un infant ha après a
caminar de veritat mai se’l deixa sol (perquè sabem que pot caure fàcilment)?
Les vuit habilitats digitals són:
1) Gestió de la identitat de ciutadà digital. Cal ser íntegres, tant en línia com fora d’ella, en el
món real. No és bo mostrar-se millor del que ets, però tampoc no mostrar-se “bé”, cal pensar que
les xarxes són un aparador. Oi que no sortiríem despullats al carrer? Doncs a les xarxes, tampoc.
El desvergonyiment dels nostres adolescents els porta a penjar coses que “no toquen”.
2) Administració del temps davant de la pantalla. El nostre cervell necessita concentrar-se en una
sola cosa. No som capaços d’estar al 100% en tot el que faig. Si per culpa de les xarxes socials resulta
que aquell jove deixa de realitzar altres coses que feia (esport, quedar amb amics, etc...) cal vigilar!!
Mirem si cuida el seu entorn d’amistats (malgrat que segons un ‘amic neurocientífic’ s’activen les
mateixes connexions al cervell per via telemàtica que quan veus l’amic en persona).
3) Administració del cyberbullying. Hi ha maneres molt subtils d’assetjar: no fer likes, ignorar a
aquella persona... Cal doncs desenvolupar la capacitat de detectar situacions de bullying
cibernètic i fer-hi front amb intel·ligència.
4) Administració de la seguretat cibernètica. Compte amb els gadgets que es connecten al
router. De fet, les teles ja saben perfectament quan et connectes (i ho aprofiten per fer publicitat
més personalitzada, perquè van esbrinant quines coses t’agraden, què segueixes, etc..).

S’aprofita molt per a publicitat. Si algú et roba l’iphone, pot saber on has estat durant els
darrers dies perquè guarda l’historial. Les contrasenyes... cal canviar-les!! I posar-ne més
d’una i no la mateixa a tot arreu. L’Enric ens recomana veure el primer capítol de la tercera
temporada de Black Mirror. La sèrie tracta temes sobre xarxes socials.
5) Administració de la privacitat. Qualsevol cosa que pengem es fa pública. Recomana limitar
l’accés als comptes, que estiguin protegits. Sexting és l’enviament, via xarxa, d’imatges d’un
mateix (de contingut sexual) entre adolescents. Quan li envies una foto a algú, li n’enviaràs una,
dues, tres.. i ja no té aturador. La decisió important és: li envio la primera foto o no? I si deixeu
de ser parella un dia? Compte a l’hora de penjar-hi res.
6) Pensament crític. És la que més costa entre els joves i també la més important. Es coneix
com a grooming el fet que persones adultes es facin passar per menors (o bé suplantant
identitats d’algú altre, però principalment d’adolescents) per establir relacions amb ells. És tan
freqüent, que hi ha casos en què després de contactar-hi virtualment i passar a conèixer-se en
persona un dia, se n’adonen que són dos adults (anunci denunciant aquesta pràctica Grooming
Telefònica).
7) Emprenta digital. Queda per sempre. No és l’àlbum de fotos de casa. Els adolescents
pengen molt material gràfic a les xarxes. Això que fas, deixa una empremta digital per sempre i
saps que algú, tard o d’hora, ho mirarà..
8) Empatia digital. Normalment,
existeix empatia amb una
persona que tens al davant. Ets
capaç -amb menor o major
mesura- de posar-te a la pell
d’aquesta
persona. Aquest
procés, però no s’activa (o és
més difícil) si no la coneixes (com
passa a les xarxes molt sovint).
Només és quan els mires als ulls i
hi sintonitzes que pots detectar
les emocions. L’anonimat fa que
ens costi posar-nos a la pell de
l’altre.

