La SINS per un forat!
La revista de la sins Cardener comença a caminar!
REVISTA Núm. 1

1er Timestre 2017

Presentació
Enguany és el cinquè aniversari de les primeres jornades de Portes obertes,
que es van fer el 17 de març de 2012. Això vol dir que engeguem el que serà
el cinquè aniversari de la SINS Cardener. Coincideix aquesta celebració amb la
posada en circulació, de nou, de la revista de la SINS.
En el decurs d’aquests anys han estat moltes les coses que s’han fet i
desenvolupat en aquest petit període de temps. Des d’un bon començament
hem tingut clar que tenim a l’alumnat en el centre de les accions que fem, des
de la personalització de l’aprenentatge.

LA FRASE DEL MES:
“Si busques resultats
diferents, no facis sempre
el mateix”
Albert Einstein

Dos són els esdeveniments que marquen la SINS Cardener des del curs passat.
Per una banda, el 2n premi de Escuelas para la Sociedad Digital (Fundación
Telefónica), un premi al projecte del centre. En aquesta primera edició on es
feia un premi als centres innovadors van acompanyar-nos-hi altres centres del
país com són l’Escola Sadako i l’Escola Virolai de Barcelona.
El segon element a destacar és l’engegada de la xarxa Escola Nova 21 (EN21)
on la SINS Cardener ha format part des del començament com a centre
impulsor. EN21 és una xarxa promoguda des de UNESCO.CAT, Fundació Bofill,
UOC i EduCaixa que parteix del convenciment que l’educació millora a través
de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu: entre alumnes, entre
mestres, entre escoles i entre societats. Per això, volem crear un ecosistema
educatiu avançat que intercanviï, que aprengui, que millori el seu treball i que
ajudi al canvi educatiu de tot el sistema.

Jornada de Portes Obertes
El passat dissabte 18 de març, completant la primera sessió oferta el dia
anterior, es van obrir les portes del centre a totes les famílies interessades
a inscriure’s de cara al curs vinent.

Seccions:

La SINS Band, com sempre, donant la nota...

Després d’un concert amenitzat per la SINS Band, les famílies van escoltar
l’explicació del David sobre el funcionament de l’institut. A continuació,
se’ls va fer una visita guiada pel centre en què les/els alumnes els van
donar més detalls de com és un dia al Cardener.
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Preinscripció
Ja estan obertes les
preinscripcions del
curs 2017-2018.
Període:
23 Març – 4 Abril
Per visites o per
demanar més
informació:
https://agora.xtec.cat/sin
scardener/eso/preinscrip
cio-2017-2018/

La Natàlia, l’Anna i l’Èric donant explicacions a
tothom qui s’atansava

Les famílies podien veure diverses
mostres de tot el que s’hi fa al centre

I perquè tothom marxés amb un bon gust de boca, l’AMPA es va encarregar de que
ningú es quedés amb gana repartint un bon tall de coca.

Vocacions i Oficis: tallers i xerrades
Els dies 1 i 2 de Març, van tenir lloc les 4es Jornades d’Oficis i Vocacions amb el
lema "Pren Consciència". El ventall de tallers i xerrades fou d’allò més extens. Així doncs, vàrem
poder-nos apropar a àmbits tan distants entre sí com la infermeria, el clown i el circ, el dibuix
gràfic, el turisme, l’expressió corporal, el tapping, la impressió en 3D, la robòtica, el ioga, la
cooperació, la recerca científica, l’atenció al part, el ball de bastons, la cooperació, la capoeira o la
moneda social, entre d’altres.

N’hi va haver de tots els gustos i colors..

Ens vàrem emocionar escoltant com l’Ana, cercant una professió més humana, va decidir
esdevenir llevadora -tot fent cas a la seva àvia-, o amb l’impactant testimoni dels refugiats ... o
com, gràcies al joc que ens va explicar en Francesc, sabem ara com d’estressant i perillosa pot ser
la nostra vida si fem cas als bancs i al consumisme i, en canvi, com de plaent ho pot ser si
apostem per l’intercanvi per a satisfer les nostres necessitats.
-2-

El model d’aprenentatge del cardener, a examen!
Des de l’equip de docents del centre, s’han organitzat dues reunions d’avaluació i seguiment
obertes a tothom; una a la tardor i la darrera, a mitjans del mes passat. En elles, les mares i els
pares, hem pogut expressar la nostra opinió, els nostres dubtes.. sobre tot allò que fa referència
al model d’aprenentatge que segueix el centre. Des de l’AMPA, us n’hem volgut fer cinc cèntims
del que s’hi ha dit; de quin és el sentir que es respira, a més d’animar a aquelles famílies que hi
participen, a que ho continuïn fent i, a aquelles que encara no ho han fet, a que s’hi afegeixin
per dir-hi la seva ja que, el SINS és de tots i per a tots.

Pors ...
Qui més qui menys, té dubtes del sistema pedagògic que segueix el centre. És el
tret diferencial d’aquest institut: la innovació en la manera d’ensenyar. L’assimilació
de continguts i més continguts de l’aprenentatge tradicional, ha deixat de tenir pes
al centre. En aquest sentit, una de les pors més verbalitzades en aquestes darreres
reunions és la de no saber del cert què passarà un cop finalitzada l’ESO i els nostres
adolescents deixin el centre. Tindran prou recursos per incorporar-se al batxillerat o
altres estudis reglats? Com s’ho faran davant del primer examen? A més, tenim les
famílies que, acostumades al funcionament del centre fins a aquest any, els està
sent complicat encaixar els canvis ocorreguts enguany (amb els plans d’acció
individualitzats, les hores de treball autònom, ..).
A un nivell més concret, hi ha força coincidència en les dificultats a l’hora de fer un
seguiment de l’aprenentatge dels nostres fills i filles. Ens és més fàcil entendre una
nota numèrica que no pas un rúbrica. Serveixi com exemple il·lustratiu el tema dels
deures a casa. Sovint no en duen. Molts diuen que els fan a treball autònom i,
possiblement sigui així, però la sensació és que els veiem fent poca feina en termes
generals... i això contribueix a creure que no hi ha un aprenentatge significatiu.
.. i oportunitats!
Tanmateix, des de l’AMPA valorem enormement el privilegi que tenim en aquest
institut de poder trobar-nos i discutir obertament sobre aquells aspectes que no ens
semblen bé. Les pors que hem expressat les famílies, val a dir que de no ser per
espais de trobada com aquests (que l’equip docent ha volgut oferir obertament),
difícilment haurien tingut prou ressò com per ser escoltades (i ara poder estar
escrivint sobre això, per exemple).
A més, tinguem en compte que aquests neguits, no tothom els comparteix. Algunes
famílies varen expressar que les seves filles (sí, curiosament els casos que es varen
apuntar eren sobre noies..) no paraven de fer feina a casa, ampliant temes que
s’havien tractat a classe, per exemple. I és que, probablement el més important per
a passar de curs al Cardener sigui precisament el fet d’aprendre a gestionar
l’aprenentatge d’un mateix: tu decideixes quan fas la feina, i de quina manera, i a
quins plans d’acció t’apuntes i... I això, molt probablement no és al que estem
acostumats (ni els alumnes del centre -especialment els de primers cursos-, ni les
famílies) i clar, costa! Però també és ben cert que el fet d’aprendre a ser autònoms,
té un valor incalculable.
Moltes són les famílies que ens adonem diàriament del mal tràngol que hem
estalviat a les nostres filles i fills, no inscrivint-los en instituts més tradicionals. I és
que valorem que, en aquest centre (amb tots els seus ets i uts), per sobre de tot,
els nostres adolescents són feliços. Com deia un alumne de quart responent a la
pregunta d’un inspector d’educació ara fa unes setmanes sobre què havia après
durant aquests anys: «miri, potser no he après gran cosa.. reconec que els ho he
posat difícil (al professorat) però el que sí li puc dir és que he après a ser persona!».
Res més, agrair la vostra implicació en aquests debats (que, per cert, podeu
continuar a la nova web de l’AMPA) que de ben segur serviran per a millorar. I és
que, cal l’ajut i la opinió de tothom quan el que vols és canviar les regles del joc, no
creieu?
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L’AMPA opina..
Per poder continuar
els debats que
s’han iniciat al
centre en aquestes
reunions, per
proposar-ne de
nous o bé per
poder-nos
contactar, l’AMPA
té un lloc on fer-ho:
https://ampacardener.
wordpress.com
dpress.com

I és que, al Cardener,
totes les veus són
importants!
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Més informació a: http://sinscardener.cat
Proper SINS Cafè: Xarxa digital i Família
És ben conegut que al inici de la colonització nord-americana, els indis no
volien ser fotografiats. S'hi negaven perquè creien que a través del retrat
fotogràfic es perdia l’essència, la vida i en definitiva, una part de l'ànima. Amb
el pas del temps, la dominació de l’home blanc, el confinament en reserves,
l’alcoholització.. va dur als indis a la decadència i a esdevenir indiferents al fet
de ser fotografiats.
Avui en dia -salvant les distàncies-, som esclaus d’un altre tipus de
colonització: la colonització digital, que ens ha convertit en ciutadans digitals,
ho vulguem o no. En Jordi Jubany, mestre especialitzat en educació digital,
ens proposa estratègies per aprendre a dominar la tecnologia en família en el
llibre "La Família en digital", (Eumo Editorial).
Tornant de setmana santa, a l’abril o al maig, es farà un nou SINS Cafè sobre
aquest tema inspirat en el llibre d’en Jubany (de lectura recomanada). I és
que, abans de negar-se en rodó a la tecnologia, potser caldrà aprendre-la a
dominar nosaltres a ella per no acabar sent-ne indiferents i sucumbir-hi com
ho varen fer els indis en el seu dia.
-4-

