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EDITORIAL

Participació i noves tecnologies

Tothom en major o menor mesura ha utilitzat les possibilitats 
que les noves tecnologies ens ofereixen per tal de realitzar les 
més diverses operacions, des de comprar al supermercat fins a 
realitzar la declaració de la renda, reservar un viatge o estudiar 
idiomes. Les possibilitats són gairebé infinites.

Un dels aspectes en els quals més ha incidit la introducció de 
les noves tecnologies ha estat la possibilitat de participar de 
forma activa i gairebé immediata en fòrums i debat de totes 
menes, així com de publicar i compartir continguts de forma 
senzilla. Les noves possibilitats són pràcticament infinites.

Conscients dʼaquestes possibilitats, la junta de lʼAMPA ha 
endegat des de fa temps una tasca dʼadaptació de continguts a 
les noves tecnologies, concentrada en la utilització intensiva de 
la web per a la comunicació amb els pares, tant pel que fa la 
publicació i distribució de nous continguts, com lʼobertura de 
nous espais de comunicació i de participació.

Tot i que, tal i com es mostra en la notícia que publiquem en 
aquest butlletí, la utilització de la Web  per a la difusió de 
materials ha tingut un cert èxit, sí que és cert que sʼobserva una 
participació molt minsa pel que fa referència als espais de 
debat i a lʼaportació activa dels pares per tal de fer de la web un 
espai comú actiu i dinàmic per al bescanvi dʼidees.

Ens agradaria, un cop  més, animar-vos a utilitzar lʼespai que us 
proporcionem per tal dʼexpressar les vostres opinions, 
inquietuds, o crítiques o fer la vostra aportació. Amb una web 
viva hi guanyarem tots plegats.
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La Web com a eina de comunicació

Quan és poc el temps que transcorre des 
de la incorporació d'un nou hàbit tecnològic 
a les nostres vides, immediatament apareix 
lʼestranya sensació que portem la major 
part nostra existència convivint amb  el 
mateix i que seria molt difícil tornar enrere. 
Es podria realitzar un exercici en el qual de 
forma intuïtiva i immediata intentéssim 
endevinar el temps que ha transcorregut 
des que als bancs es va deixar de realitzar 
anotacions comptables a cop  de bolígraf, o 
des que deixem de riure'ns de les persones 
que parlaven amb  un mòbil pel carrer o des 

que escoltem per primera vegada el terme "Internet".

Doncs en aquests últims mesos estem presenciant l'arribada d'un altre canvi 
focalitzat en aspectes tecnològics, però amb àmplies repercussions socials 
en primera instància i, com a conseqüència d'això, amb  el seu corresponent 
potencial educatiu. Si algú necessita un terme que pugui identificar allò de 
què parlarem, seria potser Web  2.0, però el que no resulta tan fàcil és 
definir-ho d'una manera més o menys directa; la raó d'això podria ser que 
altres revolucions de tall tecnològic que hem presenciat, van arribar 
orquestrades perfectament per no pas més de dos o tres monstres 
empresarials mentre que ara, el que es pot apreciar en un primer moment 
és una pluja gairebé diària de noves eines per ser usades en Internet que 
ens tenen a tots els que ens movem per aquesta esfera una mica 
estressats.

Malgrat tot això, quan ens posem a analitzar d'una forma una mica més 
pausada les primeres repercussions d'aquest canvi, aquesta nova Web 2.0 
és que Internet ha passat en cas de ser un espai de lectura a ser-ho de 
lectura-escriptura.

La Xarxa està sent omplerta d'hams en els quals tard o aviat piquem, veient-
nos forçats a practicar l'exercici de l'escriptura reflexiva, o a jugar a ser 
periodistes, o a usar la imatge com a font de debat i intercanvi. Fins fa molt 
poc, la publicació, edició o revisió de continguts a la Xarxa era tasca 
reservada a molt pocs "geeks", entesos i espessos programadors; ara ja no 



4

són necessaris amplis coneixements informàtics ni tampoc dominar 
estratègies de màrqueting perquè et llegeixin alguns cents de persones a la 
setmana podent fins i tot generar debat sobre les teves reflexions o 
informacions. Nʼhi ha prou amb  uns quants clics de ratolí per generar un 
espai en Internet on tu sol, o acompanyat d'alguns d'altres puguis, de forma 
senzilla crear continguts.

Els màxims exponents d'aquesta nova Web  2.0 potser siguin els blogs, 
weblogs o bitàcoles, amb  la seva corresponent versió educativa: els 
edublogs com una molt fàcil i gratuïta forma de poder escriure de manera 
periòdica, personalment o col·lectivament en Internet, permetent-se el debat 
o els comentaris sobre cada un dels temes o missatges que es vagin 
produint. 

Però aquest impacte dels blogs és sol una concreció del fet general que 
s'està estenent:

La informació o el coneixement ja no es 
recolzen sol en les fonts clàssiques, sinó que 
és possible trobar una diversitat àmplia de 
matisos i, fins i tot, biaixos que els estan fent 
més subjectius o relatius. Un exemple bé clar 
d'això és el fort debat existent ara mateix en 
Internet sobre la Wikipedia 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Portada). Aquesta 
és una enciclopèdia en Internet on qualsevol 
dels seus visitants (tot i que sʼhan establert 

mesures de control) pot fer les seves aportacions i escriure els articles que 
vulgui; aquesta idea de generació de coneixement de forma compartida és 
excel·lent. No obstant això, han sorgit multitud de detractors que la veuen 
com a una enemiga del rigor i lʼexactitud necessàries en qualsevol font 
d'informació acadèmica.

Efectivament, en estar construïda per tots, es poden trobar errors o 
informacions no verificades, però aquest fet està sent considerat com a 
positiu per als processos d'aprenentatge ja que els nostres fills, a lʼutilitzar 
aquestes eines haurien de tenir un accés racional i crític a la informació, 
aconseguint que el verb contrastar reaparegui als seus treballs. 

Hi ha una experiència dissenyada per Andy Carvin (www.andycarvin.com/) 
on ens en mostra una experiència de com es pot fer això:
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“Fes en classe petits grups i deixa'ls que elegeixin un tema que els interessi 
(dofins, futbol, etc.). A continuació fes-los visitar la wikipedia perquè busquin 
la informació continguda sobre el tema elegit; una vegada que els ajudem a 
seleccionar trossos d'informació de mida manejable i rellevants sobre la 
qüestió, hauran de seleccionar les dades o fets que necessitarien que fossin 
contrastats i investigar sobre ells. En aquest procés tindran a més que 
deixar rastre de les fonts addicionals consultades creant així un banc de 
recursos excel·lent. Una vegada fet i exposat el treball|feina, crea un compte 
d'usuari de Wikipedia i fes que els alumnes corregeixin el necessari o que 
completin les informacions correctes amb  les fonts trobades. Així no sol 
aconseguiràs millorar en alguna cosa la Wikipedia (cosa impossible amb un 
llibre de text o enciclopèdia clàssica), a més el teu alumnat començarà a 
comprendre que Sant Google no existeix i que les grans fonts 
d'informació no són sempre fidedignes podent contenir errors i 
informacions conscienciosament alterades.”

Un altre dels aspectes importants de la Web  2.0 que està començant a 
irrompre són les noves formes de classificació de la informació. Fins ara els 
bancs d'informació (materials educatius, programes, enllaços, articles, etc.) 
que es podien trobar a la Xarxa es basaven en un sistema de tipus jeràrquic 
o mitjançant facetes; es tractava d'intentar classificar la informació 
mitjançant uns aspectes determinats, que són accessibles pels usuaris. 
D'aquesta forma, els visitants poden buscar la informació segons els criteris 
determinats pels proveïdors de la mateixa, construint-se d'aquesta forma un 
sistema de múltiples estructures d'arbre; per exemple, si visitem algun 
directori de continguts educatius podrem accedir als mateixos atenent 
criteris de nivell, àrea o tipus de material. Aquest tipus de classificacions 
presenten dos problemes fonamentals:

En primer lloc l'elecció del vocabulari específic de classificació no sol ser 
universal i això presenta problemes d'accés en molts casos. A més, són 
normals els solapaments dels elements en més d'un lloc. D'altra banda, 
aquests sistemes de classificació requereixen d'un molt ampli esforç 
d'actualització i revisió, que vagi adequant el vocabulari usat i procuri 
mantenir vives les estructures jeràrquiques i els continguts que s'ofereixen. 
Intentat donar un gir important a la forma en la qual es classifica la 
informació s'ha introduït, en la Web  2.0, l'ús de les folcsonomies. Taxonomia 
procedeix del grec "taxis" i "gnoms": Taxis significa classificació i gnoms (o 
nomia), ordenar, gestionar; per la seva part, "folc" prové de l'alemany 
"poble" (volks). Després etimològicament, folcsonomía (folc+taxo+nomía) 
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significa "classificació gestionada pel poble". D'una forma senzilla, la Xarxa 
s'està omplint de llocs on els usuaris guarden o classifiquen, però d'una 
forma simple: a cada element emmagatzemat, l'usuari li assigna una o 
diverses paraules clau (tags) que fins i tot poden ser compartides amb altres 
usuaris. Aquest sistema, que pot resultar anàrquic i poc efectiu en principi, 
està donant resultats no esperats, sobretot per la quantitat de persones que 
acaben intervenint en el processament de la informació i l'alt grau de 
coincidència que apareix. És pràcticament impossible que un equip  d'editors 
espanyols assignés a una pàgina web  sobre l'ús de mòbils en 
l'ensenyament el tag "cel·lular" (que és com se'ls coneix en bona part de 
Sud-amèrica). Però amb  l'ús de folcsonomías, resulta molt probable que un 
altre llunyà hispanoparlant en algun moment descobreixi el mateix recurs i el 
classifiqui assignant-li el tag esmentat.

Moltes eines de les que apareixen a diari es recolzen en els conceptes de 
Xarxes Socials i intenten incloure les folcsonomías com a criteri organitzatiu. 
Per exemple, Flickr és una eina Web  gratuïta que et permet emmagatzemar 
on-line els teus arxius fotogràfics, però que va més enllà: pots assignar títols 
a les mateixes, incloure comentaris, permetre que els altres també ho facin 
generant així un debat entorn d'una imatge, assignar-los tags, crear cercles 
de persones que comparteixen els mateixos tags i molt més.

Totes aquestes novetats tecnològiques tenen un nexe d'unió comuna, que 
suposa una forma diferent d'accedir als continguts: el RSS. De vegades 
accedim a la informació que se'ns ofereix per una necessitat puntual i per a 
això hem de dominar alguna eina i estratègia de recerca a la Xarxa; però el 
que molts de nosaltres teníem abandonat era la navegació per llocs de 
contingut afí als nostres gusts o necessitats, sobretot per la inversió en 
temps tan enorme que s'havia de realitzar per moure'ns per les moltes Webs 
que disposaven d'aquesta informació. Ara, amb l'aparició del RSS, ja no 
hem de navegar entre quantitats no assumibles d'informació, és aquesta la 
que ve fins a nosaltres: molts proveïdors d'informació (públics, privats, 
individuals o col·lectius) ofereixen les seves informacions o produccions en 
un format estàndard que després pot ser interpretat per un programari o 
pàgina Web  específic. En resum, t'instal·les un programa al teu ordinador, o 
uses un servei web  gratuït, en el qual reps a diari totes les novetats 
aparegudes als llocs que t'interessen sense haver d'estar movent-te 
incòmodament d'un costat per a un altre.

Aquesta es una taula comparativa del conceptes bàsics que han canviat 
entre la web 1.0 i la 2.0
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Web 1.0 (1993-2003)

Moltes pàgines preparades 

per a ser vistes CONCEPTES

Web 2.0 (2003- ?) 

Molts continguts compartits 

i organitzats

Lectura Escriptura compartida 

Pàgina
Unitat de 

contingut

Missatge- Article- Post 

Estàtic
Estat

Dinàmic

Navegador
Mode de 

visualització

Navegador, Lector RSS 

Client - Servidor 
Arquitectura

Servei Web 

Webmasters
Editors

Tothom

Informàtics
Protagonistes

Tothom

La pròpia facilitat d'ús que se'ns ofereix perquè ens incorpòrem a aquesta 
nova versió de la Web genera un nou repte educatiu: el salt tecnològic ja no 
pot ser excusa perquè no iniciem processos d'intercanvi i reflexió. 

Són els continguts els que estan robant el protagonisme als aspectes 
tecnològics o de disseny. I no hi ha dubte que entorn de la integració de les 
TICs, als propers temps la variable "continguts" ha d'aparèixer en 4 
aspectes fonamentals:

. Accedir als continguts: Ja sabem que Internet és la major font d'informació i 
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coneixement que mai no ha passat per les nostres mans. Després dues són 
les variables a posar en joc: l'accés el més universal possible (amb 
sensibilitats administratives cap  a projectes com "un ordinador per nen" - 
veure http://laptop.media.mit.edu/) i la formació sobre processos eficients de 
recerca.

. Crear continguts: Fins ara, aquesta creació de continguts ha seguit camins, 
en molts casos, erronis ja que s'ha incidit en la creació de multimèdies, 
redundants en ocasions i sense cap interactivitat gairebé sempre. 

. Recopilar continguts: Independentment que adquirim destreses en la 
recerca de continguts educatius en Internet, ha arribat l'hora que les 
administracions i institucions uneixin esforços en la recopilació, classificació 
i estandardització dels recursos digitals existents. 

. Connectar continguts: L'aprenentatge és un acte o procés social, i molt poc 
del que aprenem és estàtic o absolut. Per això haurem de trobar camins que 
connectin el que sabem amb la gran base de dades que és la Web  i 
aprendre a partir d'aquestes connexions.

Estadístiques d’utilització de la web

Com ja us hem fet saber moltes vegades, per a nosaltres la web és una eina 
molt important de comunicació. Per això us volem fer arribar les 
estadístiques d’ús de la web de l’AMPA durant l’any 2008. 

Mes Visitants Pàgines vistes Vegades que 
s’ha entrat a 

la web (sense 
distingir 

ordinadors 
diferents)

Ample de 
banda 

utilitzat

Gen 2008 943 4670 11582 6.71 GB

Feb 2008 952 3739 7316 2.01 GB

Mar 2008* 642 3878 7831 813.32 MB

Total 12287 26729 9.52 GB
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* L’estadística de Març arriba només fins el dia 20

Sistemes Operatius dels visitants Hits Percent

Windows 6977 953%

Macintosh 216 29%

Desconegut 109 14%

Linux 11 1%

Sun Solaris 2 0%

OS/2 1 0%

Navegadors Hits Percent

MS Internet Explorer 7736 667%

Firefox 3134 27%

Safari 488 42%

Opera 86 7%

Desconegut 69 5%

Mozilla 37 3%

Netscape 19 1%

LibWWW 10 0%

Nokia Browser (PDA/Phone 
browser)

2 0%

Phoenix 1 0%

Durant aquest primer trimestre, hem penjat un bon grapat de noticies i 

http://www.sun.com/software/solaris/
http://www.sun.com/software/solaris/
http://www.ibm.com/software/os/warp/
http://www.ibm.com/software/os/warp/
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documents. Us volem destacar els següents, amb el número de 
descàrregues de cada un:

Vídeo resum de la assemblea de desembre:  112 descàrregues
Vídeo resum xerrada escola de pares consumisme:  89 descàrregues
Acta assemblea 13/12/07 110 descàrregues
Butlletí AMPA SOM’HI 50: 127 descàrregues

Les relacions entre nens a l’escola 

El model educatiu del nostre país implica sovint la convivència 
en un mateix espai de nens i nenes dʼuna franja dʼedat que va 
des dels tres fins pràcticament els disset anys. Aquest interval 
dʼedat comprèn, de fet, tot el període maduratiu de lʼinfant, que 
va des de la infantesa fins pràcticament lʼadolescència tardana, 
passant per la pre-adolescència. La manera en què els infants 
es relacionen entre ells en el diferents estadis de la seva 
evolució, així com les relacions que estableixen entre ells i amb 
els nens i nenes més grans que ells tenen, per tant, una 
importància considerable en llur evolució com a persones, 
especialment en un àmbit temporal i espacial tan reduït com pot 
ser el de lʼescola.

Des del naixement, els infants es 
troben sotmesos a un procés de 
socialització gradual, en el qual tenen 
un paper important les persones i les 
institucions que formin para dels 
diferents contextos en els quals es 
moguin. La família, en aquest aspecte, 
és lʼagent socialitzador per excel·lència, 

ja que és en aquest àmbit que sʼadquireixen els primers valors i 
normes socials, valors que provenen, dʼaltra banda, de 
diferents fonts o contextos, com ara la religió, la classe social o 
la cultura del país. Tanmateix, actualment sʼestà vivint una 
transformació accelerada del concepte de família (menys temps 
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per dedicar als infants, famílies monoparentals, famílies 
patchwork...) que implica en general un increment de la 
importància dʼaltres actors en el procés de socialització, com 
ara lʼescola, els avis o els cangurs. Un altre factor important 
que influeix en el procés de socialització del nen i de 
lʼadolescent és el grup  dʼiguals. es tracta del grup primari format 
per persones dʼedats semblants o homogènies: amistats, 
companys de jocs o dʼescola... El grup  dʼiguals contribueix a 
que el nen aprengui a controlar els impulsos agressius i 
adquireixi formes socialment acceptables.També lʼajuda a 
adquirir identitat i independència. En el context escolar els nens 
aprenen a diferenciar els diferents tipus de relacions entre 
iguals: les millors amistats, les amistats socials i els companys 
dʼactivitats. La integració en el grup depèn en bona mesura dels 
factors que han influït al sí de la família. En aquest sentit molts 
psicòlegs distingeixen entre família, com a grup  natural, i 
escola, com a mitjà. La família és un grup on tothom té el seu 
paper diferenciat. Això es diversifica a mesura que el nen es fa 
gran, prenent múltiples direccions.

Lʼamistat en el grup  dʼiguals adquireix un paper essencial i 
cooperar en diferents funcions

• És font de recursos emocionals, tant per a divertir-se 
com per adaptar-se a lʼestrès, i proporciona al nen 
una seguretat en el tempteig dʼexploracions noves, la 
possibilitat de conèixer gent nova i la capacitat de 
gestionar problemes

• És una font de recursos per a la resolució de 
problemes i lʼadquisició de coneixements. Els nens 
sʼensenyen els uns als altres en situacions diferents i 
de maneres molt diferents.

• Permet transmetre informació dels més experts als 
nouvinguts.
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• Ensenya a col·laborar i a compartir, cosa que 
necessita que el nen sàpiga combinar la resolució de 
problemes amb  el fet de compartir amb altres la 
solució, participant amb els altres en aquelles 
tasques on no podrà arribar tot sol.

• La imitació dels components del grup  i la informació 
que així es transmet, ajuden a modelar lʼinfant.

• El grup ajuda a més a adquirir i elaborar les habilitats 
bàsiques, socials i de col·laboració. La cooperació i 
el conflicte es donen amb més freqüència entre 
amics que en grups neutrals, cosa que també els 
dóna més ocasions per tal de practica i de saber 
com afrontar situacions conflictives.

• La relació en el grup  és també una base per a 
lʼestabliment de relacions futures. Lʼorganització de 
la conducta en les relacions generalitza les 
experiències anteriors a les recents.

La forma en què els infants veuen el grup, les relacions entre 
iguals i amb altres nens de diferents edats està molt 
condicionada per lʼetapa del desenvolupament en la qual es 
troben. 

Entre els 3 i els 7 anys la preferència envers el grup augmenta 
paulatinament, amb marcada preferència pel grup de tres. 
Normalment sʼincrementa la seva tendència a participar en 
grups, tot i que aquests durin poca estona (només un terç va 
més enllà dels vint minuts). En aquesta edat lʼactivitat és el 
centre de lʼagrupament, i també els objectes   i els materials, 
sobretot a partir dels quatre anys. Durant aquesta etapa de la 
vida, la simpatia i la distinció del jo i de lʼaltre es desenvolupem 
veritablement, tot i que en edats properes als 4 anys es doni un 
estadi anomenat de personalitats intercanviables, el el qual el 
nen confon persones diferents quan aquestes estan en la 
mateixa situació, o no és capaç de distingir la mateixa persona 
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en situacions diferents. Les relacions interindividuals, en aquest 
estadi, es manifesten en forma dʼantipatia i de simpatia. Són 
relacions que solen tenir sempre una coloració afectiva. En 
aquesta etapa hi ha una forta dependència del medi familiar i 
per tant, el grup  com a tal no té tanta influència. Lʼinfant se sol 
afirmar oposant-se, en una oposició més formal que altra cosa, 
però que constitueix un contrafort a lʼactitud percebuda o 
suposada en lʼaltre.

Lʼetapa compresa entre els 7 i els 10 anys correspon a una 
fase que, segons els psicòlegs, és dʼimportància cabal per al 
desenvolupament de lʼinfant. En aquestes edats es produeix 
una disminució de lʼegocentrisme i lʼaparició dʼuna sociabilitat 
menys abusiva, més objectiva. En aquest interval dʼedats, 
lʼinfant adquireix lʼaptitud per a adaptar-se a un grup. Tal i com 
hem vist, fins aquesta edat, les preferències eren pels grups de 
3. Cap els 5 anys es produeix una metamorfosi important, i la 
majoria dels participants en els jocs que exigeixen grups 
importants corresponen a lʼedat de 5 a 10 anys. En aquestes 
edats el joc mateix canvia de caràcter: les regles es fan 
precises, representen cerimònies. Els nous prenen ràpidament 
contacte, i dins els grups sʼestableixen diferents rols: el cap, el 
protector, el dèspota, el protegit... En molts nens lʼactitud 
egocèntrica persisteix fins els 6 o 7 anys, moment en el qual es 
comença a desenvolupar lʼautocrítica i lʼestimació dels altres 
(8-9 anys). Cap els 9 o 10 anys apareix la crítica objectiva.

Lʼetapa entre els 10 i els 12 anys es coneix com a prepubertat i 
correspon a una fase de gran desenvolupament físic, social i 
personal. En aquesta edat es desenvolupa un important gust 
pel joc i per lʼactivitat física, sol o en grup. En aquesta edat, 
també, és quan els infants prenen consciència de la regla moral 
que els regeix en les relacions amb els altres. Fins arribar a 
aquesta edat la regla era practicada sense ser totalment 
compresa: a partir dʼaquests moments, no és possible ja 
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imposar-la i ha dʼaparèixer com a resultat dʼuna lliure decisió. 
Succeeix el mateix amb  la justícia, tan present en la mentalitat 
infantil, fundada en la cooperació i en lʼautonomia.

Sʼarriba finalment a lʼadolescència. Es tracta dʼuna edat 
especialment ingrata pels pares, ja que apareixen les rebel·lies 
i lʼallunyament envers la família. Apart dels canvis sexuals i 
maduratius que experimenten els joves, senten una especial 
necessitat de reconèixer-se, de ser algú més enllà de la relació 
familiar. Sovint això pren la forma dʼoposició als pares i 
acostament al grup extern. És en aquest moment que 
apareixen amb més força els grups dʼamistat i les subcultures 
juvenils. Les companyies ajuden a formar la pròpia identitat, i el 
sentiment dʼacceptació en el grup esdevé fonamental. Els 
adolescents substitueixen els amics com a fonts de conversa. 
La identitat es va estructurant com a resultat dʼuna recerca 
activa, cosa que fa semblar als adolescents com a ficats en sí 
mateixos.  És també ara quan apareixen els models externs 
amb  qui el jove tindrà tendència a identificar-se, siguin amics o 
personatges dʼèxit. La pertinença a nous grups pren en aquesta 
etapa de la vida una gran importància, tot i que els referents 
anteriors segueixin proporcionant una certa seguretat. Ser i 
pertànyer són termes íntimament units i associats en totes les 
edats. La pertinença es troba lligada a la identitat: el primer 
grup de pertinença és la família, i dʼella el jove pren els valors, 
els ideals, els costums, però també els prejudicis o les pors. 
Ser dʼun grup socialitza, aparta la persona del seu propi 
individualisme i la converteix en membre dʼuna organització que 
mimetitza, en certa forma, la complexitat de la societat i ajuda a 
adquirir pautes de convivència. La cerca de la independència i 
de la identitat, sovint lligada a lʼincipient sexualitat fa que 
lʼadolescent sʼaparti del primer grup  familiar i cerqui altres 
grups. Per això són tan importants en aquesta etapa de la vida 
els amics, els grups i les subcultures. Els grups són un nexe 
necessari per a la inclusió de lʼadolescent al món exterior. És 
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en el grup que lʼadolescent es va emmirallant. Sʼhi sent 
contingut i segur. Lʼadolescent cerca lʼaprovació del grup, i en la 
mesura que això succeeixi sʼanirà enfortint la seva personalitat i 
arribarà a la fi a estar menys pendent del reconeixement dels 
altres. A mesura que avanci en aquesta etapa esdevindrà 
menys pendent dʼun determinat grup i podrà canviar de grup 
quan no li satisfacin les normes dʼaquell al qual està lligat.

Els adolescents desenvolupen codis propis dels quals exclouen 
els altres i amb els quals se senten més forts, com ara les 
paraules amb les quals es comuniquen, paraules que extrauen 
del llenguatge quotidià o bé que sʼinventen. Comparteixen 
determinades característiques de la forma de vestir-se i de 
guarnir-se. Aquests codis accentuen la pertinença al grup al 
mateix temps que exclouen els adults. Sovint això implica el 
trencament amb els codis familiars, com ara tallar-se el cabell, 
o vestir de forma poc adequada en  determinades ocasions.

Per al jove adolescent, lʼetapa dʼeducació secundària planteja 
exigències que no sempre vol acceptar. Entrar a lʼeducació 
secundària és, sobretot, assolir un nou espai, integrar nous 
grups i fer nous amics. Si fa 50 anys lʼordenament social i 
cultural es donava sense esforç, actualment existeix allò que 
sʼanomena educació paral·lela, ja que lʼinfant rep  moltes fonts 
dʼinformació, no totes fiables, però sí totes actuants. En 
aquesta nova visió de la cultura hi juguen un paper molt 
important les imatges. Sovint els joves perceben que la 
formació que seʼls vol donar no és adequada a aquest món en 
què els toca viure. Paral·lelament a tot això, els adolescents 
comencen a delinear llur identitat. Les seves vides comencen a 
comprendre lʼafora de la família, i aquest enfora compleix un 
paper molt important en aquesta etapa de la vida. 

És en aquest context també que apareixen fenòmens anòmals 
com ara el de lʼassetjament escolar, també conegut pel seu 
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terme anglès bullying. Tot i que sigui difícil saber si el grau de 
violència entre iguals ha crescut o no en els darrers anys, el 
que sí que existeix actualment es un increment de la percepció 
general de la violència com a problema. Lʼassetjament 
sʼemmarca en els comportaments problemàtics dels joves amb 
característiques pròpies que el fan mereixedor dʼatenció 
especial. Es tracta dʼuna violència insidiosa, que es va 
instal·lant poc a poc com a forma de relació. Les causes de la 
violència entre iguals són múltiples. Si bé sovint les actituds 
violentes reflecteixen les actituds de rebel·lia a les quals fèiem 
referència més amunt, reprodueixen inconscientment certs 
valors de la societat que rebutgen els joves, una societat en la 
qual guanya el més fort i per la qual no existeix el diàleg per a 
resoldre els problemes. El noruec Dan Olweus, un dels primers 
a estudiar el problema de lʼassetjament el defineix com una 
conducta de persecució física que realitza un alumne contra un 
altre, que elegeix com a víctima de repetits atacs. Com a 
conseqüència dʼaquests atacs la víctima es troba en una 
situació de la qual difícilment pot sortir, i li provoca efectes 
clarament negatius, com ara disminució de lʼautoestima o fins i 
tot quadres depressius. Es tracta dʼun tipus de violència que 
sovint només es manifesta sota la superfície de les relacions 
observables a lʼescola, oculta gairebé sempre per als adults, 
però ben coneguda per lʼalumnat. El maltractament pot prendre 
diferents formes, però se solen distingir les categories 
següents: físic (de caire indirecte, com ara amagar o robar 
coses de la víctima, o de caire directe, amb agressions 
físiques), verbal (amb accions de caire indirecte, com ara parlar 
malament, o directe, amb insults o malnoms), dʼexclusió social 
(ignorant, no deixant participar en activitats) i de tipus mixt (amb 
accions combinades com intimidació o xantatge). En general 
sʼobserva que els nois solen tenir més tendència a participar 
com a agressors o com a víctimes que no pas les noies, i que 
els nois tendeixen a les formes directes dʼabús, mentre que la 
manera de procedir de les noies sol ser més indirecta. Dʼaltra 
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banda, lʼedat en la qual hi ha una major incidència de 
conductes dʼassetjament és entre els 11 i els 14 anys. 
Normalment, el pati és el lloc més freqüent en el qual es 
produeixen els maltractaments a primària, mentre que a 
secundària hi ha una major diversificació, incloent llocs tals com 
els passadissos i les aules. El fenomen de les agressions pot 
arribar a afectar un 9% dels nens, segons dades de lʼestudi de 
Joventut i seguretat a Catalunya.

Com explicàvem anteriorment, les 
relacions entre nens a lʼescola no estan 
subjectes a una jerarquia, sinó que es 
tracta de relacions horitzontals. Segons 
la definició dʼabús, aquest es produeix 
quan hi ha una opressió reiterada tant 
psicològica com física envers una 
persona amb  un poder menor. Aquest 
desequilibri pot ser molt evident (cas de 

lʼabús físic dʼun nen més fort envers un 
de més petit o de més feble) o pot ser més difícil de veure 
(quan hi ha diferències psicològiques). El procés de 
victimització dʼun noi o dʼuna noia segueix un dinàmica basada 
en lʼesquema de dominació-submissió. Aquesta relació 
asimètrica de poder es posa de manifest quan un individu o 
grup en una escalada dʼaccions diversificades dʼhostilitat i 
manca de respecte a la vàlua persona de lʼaltre, arriben a fer-li 
la vida impossible i creen així un cercle de victimització. Es pot 
començar amb una cosa sense importància, com ara retreure-li 
a la víctima alguna singularitat, o posar-li un malmon, i anar 
evolucionant cap a actes més greus. Sol acabar en una situació 
en la qual la persona assetjada difícilment podrà escapar de la 
situació si no és amb ajut extern.
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En un procés dʼassetjament hi ha 
quatre actors que intervenen: 
lʼagressor (pinxo), la víctima, els 
companys observadors, i els 
adults. Lʼagressor pot actuar sol o 
en grup, i to t i que h i ha 
controvèrsies sobre el tema, 
n o r m a l m e n t s o l t e n i r u n a 
personalitat dominant o bé ser una 
persona ansiosa, amb baixa 
autoestima. La víctima, que sovint 
es troba aïllada, sol pertànyer a 

dues tipologies: la víctima clàssica, físicament feble, que 
reforça ls actituds de lʼagressor plorant, queixant-se o 
manifestant dolor, normalment amb pocs suports socials; o la 
víctima provocadora, que pot contribuir a lʼactitud dʼassetjament 
degut al fet que té una diferència física respecte del grup, o bé 
perquè presenta formes de pensar o actituds que difereixen del 
grup. Els companys són el tercer dels actors que formen part 
del procés dʼassetjament: sovint no intervenen a favor de la 
víctima i molts cops sʼafegeixen a les agressions i amplifiquen 
el procés. Les actituds dels companys es poden deure a la por 
de patir les mateixes conseqüències si fan costat a la víctima, o 
al contagi social que fomenta la participació en els actes 
dʼagressió. El quart tipus dʼactors en el procés dʼassetjament 
són els adults, que sovint detecten el problema quan ja ha pres 
unes dimensions força greus. Per tal que hom es pugui 
assabentar de la situació cal comunicació, i tal i com hem 
assenyalat, durant lʼadolescència sol minvar, especialment amb 
els pares.

Cal també fer esment que hi ha un tipus dʼactor que es podria 
qualificar com a agressor-víctima: es tracta de nois i de noies 
que dʼuna banda són victimitzats per alguns companys i, de 
lʼaltra, en victimitzen dʼaltres. Lʼassetjament és un fenomen 
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relacional i dinàmic, en el qual conclouen factors de risc, com 
ara el fet de tenir referents parentals autoritaris, la disciplina 
inconsistent o la manca de calor emocional al sí de la família.

Hi ha alguns símptomes que ens poden fer pensar que una 
persona està patint una situació dʼassetjament:

 ▪ Disminució del rendiment acadèmic. Això és 
conseqüència de lʼansietat provocada per la situació que 
està vivint, que de retruc provoca la pèrdua de la 
capacitat de concentració i dʼatenció. 

 ▪ No vol anar a classe, posant qualsevol excusa o fins i tot 
demanant un canvi dʼescola. 

 ▪ És tanca en sí mateix i no explica les coses. Està trist. 
Fàcilment es pot caure en un quadre depressiu, 
presentar malsons i canvis sobtats de lʼhumor.

 ▪ Deteriorament dels llibres, de la roba, presència de 
senyals i cops, etc., conseqüència de les baralles i les 
bromes pesades.

 ▪ Canvis il·lògics en el recorregut per anar a lʼescola.

Sovint pot semblar que les baralles entre infants i joves no 
tenen importància, i pot ser així, però és un fet demostrat que 
lʼexposició a situacions de victimització de manera sistemàtica i 
duradora és un factor de risc de trastorns psicològics, tant pels 
agressors com per les víctimes: les víctimes poden patir 
símptomes psicosomàtics, ansietat i depressió, baixa 
autoestima, solitud i aïllament, baixa concentració i adaptació, 
mentre que els agressors poden experimentar depressió, 
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ansietat i tendència a desenvolupar una personalitat antisocial 
en esdevenir adults.

Escola de pares: el consumisme 

Aquest és un breu resum de la xerrada de lʼEscola de Pares 
que es va fer el passat dia 18 de desembre a càrrec de Maria 
Jesús Comelles. Com que la data potser no va ser gaire 
encertada hi va haver poca afluència de pares. Amb  aquest 
resum i el video que hi ha penjat a la web  de lʼAMPA us volem 
fer arribar algunes de les reflexions que ens va donar la M. 
Jesús. També us volem animar a participar en la propera 
xerrada de lʼEscola de Pares, que està prevista pel dia 10 
dʼabril, on es parlarà sobre els transtorns alimentaris a càrrec 
de la nutricionista Maria Bosch.

En la xerrada sobre consumisme, en primer lloc, ens va fer 
veure que no només sʼha de parlar i reflexionar sobre el 
consumisme abans de les festes de Nadal. Si els nens estan 

acostumats durant tot l ʼany a 
consumir molt, en aquestes dates és 
el pitjor moment per posar límits, 
perquè el bombardeig publicitari i 
consumista és molt gran. 

Els nens han de saber valorar dia a 
dia tot el que tenen i sobretot no 

justificar les necessitats creades que mica en mica es poden fer 
imprescindibles.

La responsabilitat educativa és dels pares i és per això hi ha 
coses que no podem negociar, de cap de les maneres. Han 
dʼentendre que tenen dret a protestar davant dʼuna decisió que 
per ells els sembla injusta, que es poden oposar a aquesta 
decisió, però sobretot han dʼentendre que nosaltres actuem 
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dʼuna determinada manera perquè sabem el que necessiten i el 
que més els hi convé.

Hem dʼaconseguir que els nens cremin etapes segons la seva 
edat i no hem de potenciar segons quines actituds abans 
dʼhora. Els adults som més comprensius que fa 50 anys però 
no podem perdre de vista el rol que ens correspon.

Lʼadolescent moltes vegades espera un no com a resposta. 
Necessiten que els hi diguem que no en alguna cosa. Demanen 
que no els deixem fer tonteries, que no els creguem...Aquesta 
etapa de la vida, lʼadolescència, és lʼoposició per lʼoposició. És 
confrontació, irresponsabilitat, necessitat de trobar un adult 
darrera lʼoposició i volen saber que encara que ells no sàpiguen 
on van, lʼadult si que ho sap. 

Els adults tenim lʼobligació dʼaconsellar-los, informar-los i 
orientar—los... Ells no saben el que necessiten, però nosaltres 
si. Per educar-los els podem deixar prendre decesions i 
participar, però sempre segons el que ells necessiten.

És important donar-los parcel.les de llibertat i de preses de 
decisions per no tenir una canalla depenent i insegura. La 
frustració és imprescindible per madurar, sino es fustren el futur 
pot ser traumatitzant. 

Els hem dʼajudar a saber-se incorporar i adaptar a llocs que no 
tot és negociable i on no tothom els entendrà. Tot el que sigui 
acostar-los a la realitat és interessant. Com per exemple que 
sàpiguen gestionar-se els seus diners i prenguin consciència 
del valor de les coses.
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Valoració del curs d’escacs 

Durant els mesos de gener, febrer i març sʼha celebrat la 
segona edició dels dissabtes dʼescacs a lʼescola, organitzats en 

col·laboració amb el Catalunya 
Escacs Club  i acollits al marc del 
projecte Pati Obert de la Fundació 
Jaume Bofill i lʼAjuntament de 
Barcelona. Aquesta activitat, oberta 
a tots els infants del barri, ha 
comptat amb 13 nens i nenes 
inscrits, tots de lʼescola. La mitjana 
d ʼassistència ha estat de 9 

participants cada dissabte.  Molts 
dels infants inscrits varen participar ja el curs passat en la 
primera edició de lʼactivitat, cosa que ens anima a continuar 
organitzant-la en cursos successius. Durant el curs sʼha 
organitzat un torneig dʼescacs entre els alumnes, del qual han 
resultat vencedors en Ferran Gilibert, de 4rt. de primària, i en 
Pol Guix, de 3er. de primària. El premi han estat dos excel·lents 
ordinadors portàtils dʼescacs. Durant lʼactivitat sʼha informat als 
participants de la possibilitat de participar en el torneig escolar 
per equips de Barcelona, que se 
celebra cada divendres al Casinet 
dʼHostafrancs fins a finals dʼabril. La 
iniciativa ha estat molt ben acollida i 
ja disposem dʼun equip  de cinc nens 
q u e e s t a n p a r t i c i p a n t e n l a 
competició.

Des de lʼAMPA volem agrair a les 
famílies participants la seva confiança 
i animar tothom a participar en la propera edició de lʼactivitat, de 
la qual us mantindrem puntualment informats. 
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L’educòmetre

Després de la xerrada sobre el consumisme on ens va quedar 
clar que èrem nosaltres, els pares, qui decidíem en un moment 
donat allò que necessitaven i allò que no necessitaven els 
nostres fill, una de les preguntes que van sorgir, va ser: I com 
sabem el que ells necessiten?

La Maria Jesús Comelles, ens va explicar que la diputació ha 
editat una mena de guia pels pares, lʼEDUCÒMETRE. Són 
unes cartolines de colors, separades per edats on es poden 
trobar qüestions relacionades amb  lʼeducació dels nostres fills. 
Quantes hores han de dormir, a quina edat poden anar sols a 
lʼescola... Semblen coses molt evidents, però a vegades ja ho 
sabem que el sentit comù és el menys comú dels sentits. Des 
de lʼAMPA ens va semblar que fóra bo de conèixer un producte 
dʼaquest tipus, així que en vam comprar un i és a la disposició 
de qui el vulgui consultar. També hi ha la possibilitat de 
comprar-lo i com que lʼenvien des dʼuna editorial de Vic, aniria 
bé de fer una comanda conjunta. Qui estigui interessat en 
consultar-lo només ho ha de fer saber a través de la web o a 
algun membre de la junta de lʼAMPA per tal que us el facilitem.

Carnaval a l’escola

Com cada any, després dʼuna setmana de disbauxa, va arribar 
la rua de Carnaval. Els més petits de lʼescola es van disfressar 
dʼesportistes. Ciclistes, nadadors, gimnastes, genets, jugadors 
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de bèisbol i atletes, tots en una 
desfilada olímpica!

A primària el tema escollit van ser 
els invents, des del foc dels de 
primer passant  per la impremta, 
els descobridors, les làmpades, 
les rodes i el cinema dels de sisè. 
Aquest any durant la rua vam 
tenir lʼajuda de la guàrdia urbana, 
la presència de la qual sʼhavia 
demanat reiteradament des de la 
junta de lʼAMPA, per poder fer tot 
el recorregut amb  més seguretat. 
Un cop al pati, balls i pregó, 
aquest no tant àcid com altres 
anys. I per descomptat, molta, 

molta gresca durant tota la jornada.
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Recomanacions

EXPOSICIÓ 'ASSASSINAT AL MUSEU'

Vols descobrir qui és l'assassí? Vine al Museu de Ciències 
Naturals 

Ha aparegut una persona morta. És el director del Museu de 
Ciències Naturals i sembla que ha estat 
assassinat. Aquest és el fil conductor de 
l'exposició "Assassinat al museu", que 
mostra quin és el procés d'investigació de 
la policia científica per descobrir com ha 
mort una persona i qui és el principal 

sospitós.
Lloc: Museu de zoologia, fins el 7 de gener de 2009
Adreça: Pg Picasso, 5

FLASH
En aquest espai, tot un món de reptes científics estan esperant 
als infants de 7 a 9 anys. Tot jugant amb llums i ombres veuran 
com varia lʼaparença dels objectes i aconseguiran efectes 
sorprenents. Descobriran com la nostra actuació i lʼacció de 
diferents tipus dʼenergies poden canviar i modelar paisatges. 
Buscaran semblances i diferències entre la diversitat dʼespècies 
del nostre planeta... 
Lʼemoció i la curiositat esdevenen estímuls per a la iniciació de 
la descoberta científica en un entorn pensat per a experimentar 
mitjançant el joc. 
Horari
Caps de setmana i festius a les 12 h i a les 16 h 
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Preu per sessió: 2,00 € 
Tarifa reduïda: 1,50 €
Activitat permanent
Lloc: CosmoCaixa Barcelona
Adreça: C/ Teodor Roviralta, 47-51
Localitat: BARCELONA
Tipus de públic: Infants,Públic familiar
Tipus d'activitat: Taller
Cicle: Activitats familiars

EL ROMÀNIC I LA MEDITERRÀNIA

Del 29 de febrer al 18 de maig de 2008
Lloc: Museu-Nacional dʼArt de Catalunya
Visites comentades diissabtes (a partir del 8 de març) a les 11 h 
(castellà) i a les 12.15 h (català). Durada de la visita 1h 30ʼ 
Idioma: català i castellà
Preu: 5,5 €. Entrada gratuïta per als menors de 14 anys. 
Descomptes a famílies nombroses.

DATA DE CADUCITAT

Vols saber què i com menjaven els nostres avantpassats?
Vine i et descobrirem la manera de saber-ho.
Inclou la visita a lʼexposició “Lʼarqueologia a
Barcelona. Un passat amb futur” i una degustació.
Calendari: diumenges 6, 13, 20 i 27 dʼabril a les 11.30 h
Lloc: Conjunt Monumental de la Plaça del Rei (MHCB)
Durada: una hora i mitja aproximadament
Idioma: català
Preu: 7,5 €. Inclou visita a lʼexposició i degustació.
Totes les activitats tenen places limitades.
Es recomana la reserva prèvia.

http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.ciclo_ca.html?JSESSIONID=FdRnLWLc_0XpDHbhWRGvEFx&idCiclo=551&stateName=vActividadBasica&idCentro=918245&idTipoPub=32
http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.ciclo_ca.html?JSESSIONID=FdRnLWLc_0XpDHbhWRGvEFx&idCiclo=551&stateName=vActividadBasica&idCentro=918245&idTipoPub=32
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EXCAVANT A LA BIBLIOTECA

Una mica dʼarqueologia
Saps què fan els arqueòlegs?, tʼhas preguntat què
en fan dels objectes que troben a les excavacions?
Vine a la biblioteca i ho descobriràs.
Edats: de 6 a 10 anys
És necessària la reserva prèvia
Biblioteques col·laboradores:
El Carmel-Juan Marsé (C. Murtra, 135-145)
Dimecres 13 de febrer a les 18 h
Sant Pau-Santa Creu (C. Hospital, 56-C. Carme, 47)
Dimarts 4 de març a les 18 h
Xavier Berenguel (Av. del Bogatell, 17)
Divendres 28 de març a les 18 h
Francesca Bonnemaison (C. Sant Pere Més Baix, 7)
Dijous 17 dʼabril a les 18 h

POEMA

LA TAULA PARADA 
Ara paro taula, com cada nit, 
posant les coses al lloc on s'espera 
que han d'estar. Els coberts i els tovallons,
els vasos i els plats. L'ampolla de vi
i una mica d'aigua. Paro taula també 
per a tu, ja ho saps. Com cada nit. 
I deixo l'espai necessari 
per als nostres cossos cansats.
Mengem i mirem la televisió 
asseguts al sofà. Ens posem al dia, 
del món i de nosaltres. Poques vegades diem 
la veritat estricta. No mentim tampoc. 
Adaptem tot allò que ha succeït 
a una versió reduïda de la realitat, 
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sense posar res en perill.
Tot sabent que la vida es resisteix 
a ser penetrada per la pròpia vida.

 
Joan-Elies Adell

De La degradació natural dels objectes
Premi Jocs Florals de Barcelona 2004.

Barcelona, Proa. 2004

Equip de redacció
Miquel Gilibert
Roser Marcé
Xavier González
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17è concurs AMPA-SOM-HI

NOM I COGNOMS:

Localitzeu les 10 respostes dins del quadre, tenint en compte que poden 
llegir-se en totes les direccions:

1.- On podem anar a veure el romànic.
2.- Mes de lʼany en què ha estat més visitada la web de lʼAMPA.
3.- Número de lʼedició dels dissabtes dʼescacs a lʼescola.
4.- Paraula que significa “classificació gestionada pel poble”.
5.- Eina que ens permet saber amb exactitud el que més convé als 
nostres fills en cada moment.
6.- Enciclopèdia dʼinternet on qualsevol dels seus visitants pot fer les 
seves aportacions.
7.- Transtorns sobre els que es parlarà en la propera xerrada de lʼEscola 
de Pares.
8.-  Nom del butlletí de lʼAMPA
9.-  Trobeu un dels noms dels actors dʼun procés dʼassetjament
10.- Nom de lʼetapa que va dels 10 als 12 anys
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S I R A T N E M I L A R
O Y I V U O T V R H G F
M U S E U S I R D Z A O
- T T V F E R E R D U L
H Y I C K G Y R B G Z C
I R X T L O D B R A R S
T O B D V N K E A B Z O
I S I O A A X F K K B N
V S O G G O G H R R X O
B E D U C O M E T R E M
N R U R T Y O L E S K I
M G K W I K I P E D I A
T A T R E B U P E R P L

Totes les persones encertants entraran en un sorteig de dos 
vals per la compra de llibres, per valor de 50€ i 30€.

Només s’admet una participació per família.
Els membres i familiars de la Junta (s’entén fills i filles) no podran entrar a 
concurs.
S’ha d’entregar la resposta dins d’un sobre on hi hagi escrit “17è. Concurs  
Som-hi” a secretaria. Amb les vostres dades a la part superior del full.
La data límit d’entrega serà el dia 30 d’abril de 2008.
Durant Revetlla es farà el sorteig i l’entrega dels premis.


