La SINS per un forat!
La revista de la sins Cardener ja està aquí!
REVISTA Núm. 2

2on Timestre 2017

Presentació
Quan arribem a aquestes dates podem dir que ja som en el tram final d'un
curs. Els finals donen ànim perquè tenen en certa manera un punt alliberador,
però els finals són el punt d'inici d'un nou començament. Acabar un curs
sempre coincideix amb la preparació del següent. Els començaments sempre
són molt potents. Ens donen una energia nova, revitalitzant i ens omplen
d'il·lusió. I en aquest sentit a la SINS no se n'escapa.

LA FRASE DEL MES:
“Digueu-vos coses boniques”
Carles Capdevila

Acabem el curs dient passiu bé a una altra promoció, la segona. Una promoció
que quan va començar va fer-ho en un context difícil. Eren moments en els
quals la lluita per continuar i mantenir el projecte en moviment es feia difícil.
Ells i elles ho han sofert. I, malgrat tot, arribem al final de l'etapa veient un
grup amb bona cohesió i amb moltes ganes per continuar la següent etapa. Us
trobarem a faltar!
Aquest a reveure ve acompanyat de les primeres reunions i trobades amb les
noves famílies. No ha estat possible acollir a tothom que ens ha fet confiança,
però hem notat com la seva força ens ha acompanyat i ho seguirà fent per
temps. La força dels grups humans ve de com la gent se sent i com se l'acull.
I per acabar, esperem que el canvi de Secció d'institut a Institut ens permeti
celebrar altres canvis en les properes setmanes o mesos.
Bon estiu!!!

Els de 4rt, voluntaris humanitaris a Londres!
Mentre Sant Joan de Vilatorrada es preparava per la festa major infantil,
els alumnes de 4rt, de viatge de fi de curs a Londres, ajudaven a les
persones afectades per l’incendi d’un edifici a principis de la setmana
passada.

Seccions:

En Pere, en Quim i en Sergi, expliquen davant de la càmara del diari ARA com ha estat la
seva tasca d’ajuda als damnificats per l’incendi de la torre Grenfell en un centre d’acollida

El diari ARA, en la seva versió digital del propassat divendres 16 de juny,
va entrevistar a en Pere, professor d’educació física a la SINS, i a uns
quants alumnes. Diu en Pere que es van apropar al centre d’acollida de
Latimer, proper a l’alberg en què estaven allotjats (en la mateixa barriada
en què havia succeït la tragèdia), a entregar un ram de flors i que es van
adonar que faltaven mans. "Hem decidit entre tots.. que volíem fer de voluntaris i
venir a ajudar", deia en Sergi Bertran mentre en Quim Amigó aportava detalls de com
van estar classificant la roba que els arribava per poder-la repartir a les persones que
ho necessitaven. Bravo pels de quart!
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Classificant roba al Latimer

Malgrat no viure aquesta experiència tan personalment enriquidora (i moltes d’altres potser una
mica menys enriquidores, com ara: l’ascensor_007..), els altres alumnes de la SINS tampoc
poden dir que s’hagin quedat quiets, precisament. És el cas dels de 3er, que han aprofitat per
fer barranquisme, escalada,.. en les colònies que han realitzat a Organyà, o també dels de 1er,
que han fet el "mico" dalt d’un pont i s’han llençat en tirolina.

Aquí teniu els " micos " de primer (esquerra) i els de tercer, ben remullats a la bassa (dreta)

El curs que aprenc..
Recentment ens ha deixat en Carles Capdevila, el periodista-humanista crític amb els més
poderosos que ha aconseguit posar el punt de mira sobre els col·lectius que cuiden a altres
persones (com infermeres, agrupaments escoles, mestres..) i que ha posat en valor l’educació
al nostre país. Sortosament, la seva obra no desapareix i, en particular, el seu darrer llibre que
encara va poder signar per Sant Jordi. Parafrasejant-ne el títol, podem dir que aquest curs ha
estat, de nou al Cardener, un altre en què hem après tots i totes. I és que així ho demostren el
poupurri de fotogràfies que ens quedàven a la càmera i que encara no havíem tingut temps de
veure: amb en Gaizka i en Marc (professor) presentant-se al projecte Espurna a l’UAB,
celebrant el St. Jordi a l’escola de música, en Carles i en Pau recollint el premi Fira del Jove
Emprenedor CC per l’iQuarium o bé cantant òpera amb altres instituts al Kursaal.
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Contaminació per WiFis i mòbils al centre!
A continuació, us fem cinc cèntims de les reunions, estudis i xerrades que hem tingut al centre
al voltant d’aquest tema. Si voleu més detalls, us animem a consultar el blog de l’AMPA en què
podreu trobar detalls complementaris del que aquí s’exposa més breument.

La contaminació electromagnètica
Les antenes de telefonia, els mòbils o bé les xarxes WiFi són generadors de
radiació electromagnètica; un tipus d’energia que es transmet en forma d’ones.
L’exposició a aquesta radiació és el que es coneix com a contaminació
electromagnètica (si busqueu la quantitat de WiFis que us arriben al mòbil, en
qualsevol lloc i a qualsevol hora, entendreu de què estem parlant). Per més que tots
pensem que són totalment inofensives, la realitat sembla ser una altra: comencen a
haver-hi estudis que demostren la vinculació entre contaminació electromagnètica i
malalties com ara el càncer de cervell, la leucèmia infantil i moltes altres. Per saberne més, consulteu l’article sencer al blog de l’AMPA del mes de març:
https://ampacardener.wordpress.com/2017/05/07/alerta-alerta-perill-per-radiacio-al-centre-mobils-wi-fis/

Quin nivell de radiació pateixen els alumnes de la SINS?
És per aquest motiu que des de l’AMPA vàrem demanar a una empresa que ens
fes un estudi dels nivells de radiació de les nostres aules.

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:

Resultat de la mesura de radiació en algunes aules del centre durant un dia lectiu.

Prenent el valor de 1 mW/m² com a referència (suggerit pels darrers estudis
científics i adoptat per alguns païssos -el nostre, no, clar, com no podia ser d’una
altra manera..), únicament una aula tenia un nivell de radiació -en color taronja, a la
gràfica- per sota del nivell de referència. En la resta, teníem fins a 14 vegades més.
Una dada sorprenent: si els alumnes tancaven els mòbils, els nivells es reduïen a la
meitat. Per pensar-hi!
Xerrada informativa d’en Carles Labèrnia (responsable de l’estudi)
En Carles va venir a fer una xerrada sobre el tema a les famílies de l’institut i ens va
donar tot un reguitzell de recomanacions a seguir i que podríem resumir en una de
sola: fem allò que sigui raonablement possible per tal que l’exposició sigui la més
petita (és a dir, podem tancar la WiFi a la nit? podem cablejar en comptes d’emprar
WiFi? podem posar el mòbil en mode avió i només connectar-lo quan sigui
necessari? podem allunyar-lo del nostre cap quan estiguem trucant?, etc..). Per
veure’n un resum de la xerrada i la llista de consells que ens va donar, consulteu:
https://ampacardener.wordpress.com/2017/06/08/xerrada-sobre-contaminacio-electromagnetica/

AMPA SINS CARDENER
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https://ampacardener.
wordpress.com
dpress.com

I és que, al Cardener,
totes les veus són
importants!

AGENDA
21 de juny

Darrer dia lectiu (s’entra a les 10hrs)

29 i 30 de juny

Lliurament dels Butlletins de notes

4 i 5 de setembre

Exàmens i lliurament de treballs d’assoliment

12 de setembre

Inici del curs 2017-2018
Dies de lliure disposició: 13 d'octubre, 7 de desembre (2017),
23 i 26 de febrer i 30 d'abril (2018).

Més informació a: http://sinscardener.cat
(i també al blog: https://ampacardener.wordpress.com/)
Reunió d’avaluació de mares i pares
L’AMPA va convocar, a mitjans de juny, una reunió oberta a les famílies del
centre per tal de poder fer revisió (havien sorgit dubtes i opinions al llarg de
les anteriors reunions -vegeu l’article en el primer número de la SINS x un
forat) i també fer propostes de millora.
Les galetetes van ajudar a trencar el gel i dues universitàries de la UB
(Psicologia), que estan analitzant centres amb pedagogies innovadores com el
nostre i que ens van voler acompanyar en la reunió, ens van situar en context
en parlar-nos de la personalització de l’aprenentatge.
Apunts de la reunió..
______________________

QUOTA AMPA
Cal fer-ho al
compte del BBVA:
ES48 - 0182 - 3577 5202 – 02205511.

Difícil sintetitzar els molts comentaris que van fer la vintena d’assistents
durant l’hora i mitja de reunió, però podríem destacar: cert malestar pel
seguiment a l’alumne d’algun tutor/a i la sensació bastant compartida de no
saber com poder ajudar (per part dels pares i mares), com a aspectes
negatius, les ganes de millorar (per part del claustre) i l’elevada motivació
que demostren els alumnes.
Res més, acomiadar-nos desitjant veure a més mares i pares a les reunions
mensuals de l’AMPA així com recordar-vos de fer, en començar el curs vinent,
el pagament de la quota de l’AMPA, d’aquesta manera, podrem fer moltes
més coses i ajudar als nostres fills i filles com es mereixen.
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