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Els efectes de la pandèmia sobre els infants

Os presento la nueva versión de la revista ECOS digital,
mucho más ecológica y con nuevos formatos.

CICLES FORMATIUS

Os doy mi ánimo en estos tiempos tan difíciles para todas
las familias y tened la esperanza que esta situación mejorará
poco a poco y pronto podremos volver a la normalidad.
Espero que os guste esta edición de la revista ECOS, profesores y alumnos la han preparado con mucha ilusión y
entusiasmo.
Magdalena Vidueira
Presidenta del AMPA
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En los próximos meses se realizarán más actividades en el
ámbito escolar que vuestros hijos podrán disfrutar en sus
clases como los premios San Jordi y los premios ECOS.
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Editorial
Debido a la pandemia del COVID 19, este curso los niños no
pueden hacer excursiones y tampoco se pueden realizar
muchas actividades que siempre hemos realizado en el
ámbito escolar. En la revista podréis ver un resumen de las
actividades y artículos que han realizado los niños.
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Ens fem grans!
Tenir un fill/a és una experiència meravellosa!!! Cada
etapa és especial i única: el seu primer somriure, la
seva primera paraula, les seves primeres passes...
Cada dia ens sorprenen demostrant-nos tot el que han
après, però un moment molt important és l’ENTRADA
A L’ESCOLA. Aquí tenen l’oportunitat de viure experiències diferents a les de casa, a compartir, a fer amics,
a resoldre conflictes, a desenvolupar l’empatia, a assolir hàbits, rutines i a desenvolupar la seva autonomia.
P3 és un curs on els aprenentatges s’acceleren i els
resultats de tot el que treballem són molt ràpids; com
diuen totes les famílies quan s’acaba els curs: “es fan
grans de cop”, “el petit de casa es fa gran a l’escola”!!!

tat de que ens demostrin que ho poden fer. I és precisament aquí on les famílies, els nens/es i l’escola tenen
un paper essencial i hem d’anar junts de la mà per
poder aconseguir-ho.
Us animem a que els ajudeu a passar d’etapa i a que
gaudiu d’aquesta evolució i d’aquest nou nen/a que us
trobareu d’aquí a pocs mesos. Aquests “locos bajitos”
no deixen de sorprendre’ns dia rere dia, i omplen la
nostra vida de màgia i felicitat!!!
Mestres de P3

Doncs tal com hem comentat, per fer-se GRAN, hem
de fomentar l’autonomia. A poc a poc hem d’anar
deixant que facin les coses ells solets i soletes. És a dir,
han d’aprendre a menjar, a preparar-se les seves coses,
a posar-se i treure’s les peces de roba, a cordar-se el
botons, a anar sols al lavabo, a rentar-se les mans, la
cara, les dents... i també començar a treballar petites
responsabilitats com recollir i endreçar les seves joguines, ajudar en petites tasques i encàrrecs de casa i de
la classe, etc.
L’edat dels 3-4 anys és una edat fantàstica per acabar
d’assolir tots aquests hàbits perquè estan molt motivats per fer-se grans. Però els hem de transmetre
seguretat i deixar temps per a que ho facin. Cal que
fomentem aquesta autonomia i els donem l’oportuni-

Cal donar l’oportunitat
perquè demostrin
que ho poden fer
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Màgia i colors
Un bon dia, els Elefants, els Lleons i les Girafes de P4
vam arribar a les nostres classes i vam trobar-nos
taques de diferents colors al terra de la classe. Què
havia passat mentre no hi érem? Van sorgir diferents
teories, però cap de nosaltres s’imaginava que estàvem a punt d’endinsar-nos en el món surrealista del
pintor i escultor Joan Miró.
Durant el primer trimestre del curs, hem conegut diferents aspectes de la vida de l’artista i hem observat
algunes de les seves obres més rellevants. Però, el que
més ens ha agradat ha sigut fer màgia amb els seus
colors!!! En Miró volia fer una obra però, a la seva paleta,
només tenia el color blau, el groc i el vermell.
També, necessitava el color taronja i verd, així que el
vam ajudar a aconseguir-los. Voleu que us expliquem
com ho vam fer?

Durant el primer
trimestre hem conegut
aspectes de la vida
de l'artista i obres més
rellevants

Doncs bé, vam realitzar un experiment... Vam preparar
cinc gots amb aigua i els vam col·locar l’un al costat de
l’altre. Seguidament, al primer, al tercer i al quart, vam
posar unes gotetes de colorant dels colors que en Miró
ja tenia des de l’inici. I per acabar, vam connectar els
diferents gots amb paper absorbent. Quan ja ho
teníem enllestit, era hora d’esperar que la màgia fes el
seu efecte. Vam ser molt pacients i, a poc a poc, vam veure com l’aigua acolorida començava a desplaçar-se a
través del paper cap al següent got.
El resultat va ser sorprenent!!! Ens vam quedar bocabadats veient com havia aparegut el taronja i el verd. Ara sí,
amb la paleta plena de colors, en Miró ja podia crear la seva obra d’art!!!
Els nens i nenes de P4 us animem a experimentar amb els colors i esperem que us fascini tant com a nosaltres.
Una forta abraçada!!!
Nens i nenes de P4

Vam barrejar colors
i el resultat
va ser sorprenent!
Van aparèixer
el verd i el taronja!!
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Concert de Percussió a P5
Un, dos, tres fem música en directe!
Les Balenes, els Taurons i els Dofins de P5 estem
sempre plens de ritme i ens encanten les sessions de
música, i per això, volem compartir amb vosaltres
aquest moment tan especial que hem viscut.
Ens hem concentrat i esforçat molt treballant en equip
perquè la melodia soni de forma coordinada i GENIAL!
Semblàvem una orquestra de debò!
Obriu molt bé els ulls i mireu quins instruments més
interessants hem fet servir les nenes i els nens de P5.
Els instruments que hem utilitzat per al nostre concert
són: el triangle, els bastons de fusta, la caixa xinesa,
les xinxines, el güiro, els cascavells... els coneixeu tots?
Nosaltres ara sí, i a mesura que passen els mesos,
anem adquirint una mica més d’experiència a l’hora
de tocar-los. I sobretot sabem, que hem de tenir-ne
molta cura.
Esteu preparats per veure les fotografies del nostre
concert de percussió? Aquí us deixem un petit tastet
d’aquell moment.
Esperem que us agradi molt.
Una abraçada molt forta dels nens de P5.

Triangles,
bastons de la
caixa xinesa,
cascavells
i xinxines van
ser els nostres
instruments
en el concert
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Coneixem la nostra ciutat al primer
Projecte de 1r!
Els alumnes de 1r de Primària han entrat a una nova etapa amb moltes ganes d’aprendre i treballar després de
mesos de no venir a l’escola entre el confinament i les vacances d’estiu. S’han trobat mestres noves i maneres de
treballar diferents com el projecte que els ha ocupat bona part del primer trimestre i amb el que han conegut una
mica millor la nostra ciutat: L’Hospitalet de Llobregat.
Van començar observant les diferències entre els
pobles i les ciutats i ràpidament van veure que pels
edificis grans que té, pels cotxes que hi passen, pel
tramvia i per tantes altres raons, la nostra és una gran
ciutat que poc té a veure amb els poblets de muntanya.
Com a treball final d’aquest projecte, els nens van
acabar elaborant unes maquetes de L’Hospitalet amb
materials reciclats que els hi van quedar molt maques

Les maquetes
amb caixes de cartró van
quedar espectaculars!!!

i en la que tots van col·laborar. Les caixes de cartró es
van convertir en edificis, els rotlles de paper higiènic
en vehicles, els taps de les ampolles en rodes… Els
resultats van ser espectaculars i ja tenim ganes de
veure el proper projecte sobre cos humà, segur que
ens sorprendran.
Mestres de 1r de Primària
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El pas del temps i els avis, al projecte de
2n de Primària
Als alumnes de 2n de Primària se’ls han fet molt llargs
tants mesos sense veure els seus companys ni anar a
l’escola. Primer, han estat molts mesos tancats a casa;
després, unes vacances més que diferents. Segur que
hi va haver dies que se’ls van fer moooolt llargs esperant retrobar-se amb els amics i tornar al cole.
Ara ja som aquí i per acabar de posar les coses a lloc i
començar a introduir el concepte d’Història, durant el
primer trimestre hem treballat a les aules un projecte
anomenat El pas del temps.
En un principi, els alumnes han anat veient el pas del
temps en ells mateixos, realitzant uns murals amb
fotografies que recollien els seus primers anys de vida.
Han pogut veure també fotografies dels seus avis amb
les que han pogut comparar com ha canviat el món en
unes dècades que els portaven al segle XX, un passat
llunyà per ells.
El projecte ha acabat amb unes entrevistes als avis
amb les que han pogut aprofundir més en aquests
canvis veient com eren, què feien i com era la seva vida
quan eren petits. Ha estat tota una experiència que de
ben segur els ha ajudat no només a entendre millor el
concepte del temps, sinó que esperem que els hagi
acostat més als avis coneixent-los millor a mida que
han anat descobrint com va ser la seva infantesa.
Mestres de 2n de Primària

Vam recollir fotografies i
vam fer unes entrevistes
als nostres avis
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3r de Primària celebra l’Advent
El Nadal ja està a la cantonada i amb ell arriba l’Advent,
una època molt emotiva i especial per tots nosaltres.
Aquest any l’esperem amb més ganes que mai!
A l’escola hem començat l’Advent d’una manera molt
especial. A partir del nostre lema del curs “CONFIA”,
treballem la confiança cada setmana.
A continuació, alguns alumnes de 3r de primària ens
explicaran què és l’Advent.
Per mi l’Advent és un temps de preparació, quatre
setmanes en les que hem de confiar. La primera setmana hem de confiar en la família, la segona en els amics,
la tercera en un mateix i l’última en Déu. Quan passen
aquestes setmanes arriba el dia del naixement de
Jesús. Per representar les quatres setmanes posem
quatre espelmes i encenem una cada setmana.
Biel Suau 3r A E.P

Confiar en la família,
en els amics,
en un mateix i en Déu

L’Advent és la preparació del naixement de Jesús. Cada
setmana hem d’encendre una espelma. També hi ha el
calendari d’advent amb 24 dies. En aquestes setmanes
d’espera, tots confiem en tots perquè són setmanes
molt especials.
Mario Segura 3r B E.P
Per mi l’Advent són quatre setmanes que formen un
gran arbre de Nadal i cada setmana es confia en algú. A
la primera setmana es confia en la família, a la segona en els amics i amigues, a la tercera en nosaltres mateixos i a
l’última setmana en Déu, Maria, Josep i Jesús. L’Advent és molt divertit! I aquest que fem a l’escola encara més!!
Lesly Pérez 3r C E.P
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Viatge a la Prehistòria a 4t de Primària
Com cada any, la nostra escola està endinsada dins del
món dels projectes. Treballar per projectes suposa un
canvi de mirada on els nens i nenes són els protagonistes en la construcció del seu propi coneixement. Per
grups, exploren, cooperen, debaten, resolen conflictes
i comparteixen diferents idees entre els seus companys/es de la classe.
Aquest curs els nens i nenes de 4t de primària han fet
un viatge en el temps i han arribat fins a la prehistòria,
l’època més llarga de la humanitat. Per grups, han
elaborat un pasapalabra relacionat amb la prehistòria
amb preguntes que després la resta de la classe havien
de resoldre-les. A continuació, un grup de nens i nenes
de 4t ens explicaran com ha estat aquesta experiència.
Aquest pasapalabra l’hem fet a l’assignatura de Projectes. Ens ha agradat molt perquè hem col·laborat amb altres
companys/es i també hem après moltes coses d’ells. Fent aquest pasapalabra hem après coses sobre la prehistòria
com la vestimenta que utilitzaven en aquella època, l’evolució de l’home, les pintures rupestres, l’edat dels metalls i
els diferents invents com el foc o la roda. Ha estat un pasapalabra molt fàcil de fer, hem après moltes coses i a la
mateixa vegada ens hem divertit molt!
Ariane, Júlia, Manel i Nicolás
4t C E.P.

Una de les activitats
que més ens ha agradat
és un “pasapalabra”
sobre la Prehistòria
Un projecte molt motivador per a ells, ja que van gaudir
d’una experiència molt semblant a la del programa de
televisió. S’ho van passar d’allò més bé i van aprendre
moltíssim sobre la prehistòria!!
Mestres de 4t de Primària
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Cap a un món millor, escola sostenible!
Som una classe sostenible? Això es pregunten els alumnes de 5è de Primària al projecte de l’escola sostenible.
Aquest, els fa preguntar aspectes sobre ells mateixos que potser no s’havien plantejat. Mitjançant una enquesta
que els fa reflexionar sobre les seves accions del dia a dia descobriran si actuen de manera sostenible per cuidar
l’entorn o no. Es preguntaran si fan un ús abusiu de plàstics a la seva vida diària, si fan un consum responsable de
l’energia i de l’aigua, si reciclen en el seu dia a dia i en el cas que sí, si ho fan de manera correcta i entre altres aspectes que potser no s’havien parat a pensar.
I ara què? Es van preguntar un cop conscients de la
situació. Ara havien de pensar com podrien motivar als
altres a seguir aquest camí de la sostenibilitat i d’aquesta
manera aconseguir crear més consciència al seu entorn.
Per això, van decidir fer un anunci gravant un vídeo motivador per tal de mostrar a altres grups de l’escola.
Aquesta acció promou la participació i el compromís
dels alumnes conscienciant-los sobre la problemàtica
ambiental i com la nostra responsabilitat afavoreix o
perjudica aquest aspecte. Aquesta temàtica a més,
connecta als alumnes amb la seva naturalesa.

És una reflexió sobre
les nostres accions
de cada dia que afecten
al nostre entorn

Esperem que gràcies a aquest projecte es puguin
desenvolupar hàbits sostenibles en els alumnes per
aconseguir un futur millor.
Gràcies alumnes de 5è per aquesta iniciativa!!!
Mestres de 5è de Primària
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Creart; un taller d’imaginació i creativitat
a 6è
Podem aprofitar qualsevol material del nostre entorn
per crear art? Això es pregunten els alumnes de 6è de
Primària. Mitjançant aquest taller, obren pas a la seva
imaginació i creativitat per poder experimentar amb
els diferents objectes per finalment crear una obra
d’art. Però per produir-ho cal prèviament una organització prèvia: primer, presenta el treball a fer, després
cadascú realitza un esquema sobre com ho vol portar
a terme per finalment, començar a crear-ho.
Què poden fer amb trossos de cartró que van portar de
casa? Doncs, a partir d’aquest material van crear màscares que després van decorar amb pintures o amb ceres.
A més, descobreixen que, encara que tots disposin del
mateix material, la imaginació no té límits i per tant,
sorgeixen resultats diferents i especials a cadascun
d’ells, ja que cadascú ha desenvolupat quelcom que
més li hagi agradat emprant diferents tècniques. Això
fa que cadascuna reflecteix i transmet idees diferents.

Tots teníem el mateix
material però cada
treball era especial i
molt diferent a la resta

Un altre aspecte que cal tenir present és que molts
d’aquests materials que utilitzen l’obtenen de la
mateixa natura, atès que d’aquesta manera, prenen
consciència de tot el que ens pot aportar.
Es tracta d’una sessió molt motivadora i lliure on
gaudeixen a més de deixar la seva empremta i el seu
tarannà personal. Aquest aspecte fa que hi posin més
ganes a treballar i a continuar creant.
Cal dir que han creat autèntiques obres d’art molt
originals! El resultat ha estat increible!
Mestres de 6è de Primària
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Comença l’aventura de l’ESO
Canvi de la Primària a la Secundària

La gent diu que el canvi de Primaria a l’ESO és una bogeria, pero a nosaltres no ens ha semblat així. Per ara i pel que
estem fent a les classes, no ha estat del tot difícil. De fet, ens ha agradat molt perquè hem pogut conèixer nous
professors i la veritat és que són molt bons.
La gent diu que el canvi de Primaria a l’ESO és una bogeria, pero a nosaltres no ens ha semblat així. Per ara i pel
que estem fent a les classes, no ha estat del tot difícil. De
fet, ens ha agradat molt perquè hem pogut conèixer
nous professors i la veritat és que són molt bons.
Òbviament hi ha coses que són una mica difícils, però
això passa a tots els cursos. Amb això no estem dient
que aquest curs estigui sent super fàcil. Hi han coses
que ens estan costant. I ara més, amb la dificultat de la
mascareta que hem de portar alumnes i professors.
Hi ha professors que són molt exigents, però la majoria
són molt amables, malgrat les dificultats que estan
patint aquest curs. En conclusió tots són increïbles.
Una de les coses que més ens ha agradat és que encara
que alguns alumnes es porten malament, els professors
continuen ensenyant i fent el millor perquè aprenguem.
Encara que de vegades t’has de menjar alguna bronca
per culpa d’aquells que es comporten malament. Però
al final, la realitat és que t’ho passes molt bé.
El problema és quan ens confinen. Llavors sí que ho
passem malament perquè no podem veure els amics,
només a través d’una pantalla, la qual cosa és un rotllo.
És molt millor veure els teus amics a la vida real, no a
través d’una pantalla. I a més a vegades està el problema
de la connexió, ja que a vegades, si no és bona, se’t talla
la videotrucada. Però, per ara, hem pogut continuar
estudiant i hem pogut assistir a classe. Esperem que
aviat passi tot això del virus per poder gaudir d’un curs a
la ESO totalment normal.
Ona Rodríguez i Mateo Bonilla
1r ESO

El que menys ens agrada
és quan ens confinen,
però no podem veure els
amics i tot és més avorrit
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El canvi a un nou col·legi
Em dic Maria i vull explicar-vos la meva experiència
sobre què implica haver-hi estat tota la meva infància
en un col·legi i, de cop, canviar a un altre molt diferent.
Per començar, sempre està la típica pregunta que em
fan els companys del nou col·legi: Quin cole t’agrada
més? Quin cole és millor? Quin prefereixes?
Comencem per parts. El cole que més m'agrada (de
moment), és l’anterior, però perquè he estat uns vuit anys
allà i en el Sant Josep Obrer no porto ni mig any, i a més
a més, perquè a l'altre cole he passat la meva infància.

Les meves sensacions
del primer dia van ser
molt bones perquè els
companys i companyes
van ser molt amables

Segona pregunta: la veritat és que en relació a l’aprenentatge considero que és molt millor el Sant Josep Obrer.
Tercera pregunta: no puc mostrar preferència per cap
dels dos coles, ja que cada un d’ells és diferent. Al meu
parè, els dos estàn molt bé.
I també està la típica pregunta que em fan els antics
companys de l’altre cole: I si t’agrada més l’anterior
cole, perquè t’has canviat?

La veritat és que, al principi, jo no volia canviar, però ara que ja estic aquí considero que és el millor que han pogut
fer els meus pares. Les meves sensacions del primer dia van ser molt bones perquè els nous companys i companyes
han estat molt amables amb mi. Hi ha molt de respecte entre nosaltres i som com un equip. A més, també haig de
dir que els professors que tinc són molt bons i amables amb els alumnes.
María Fuentes Parrales
1r ESO C

L’esport amb mascareta; cal o no cal?
L’ús obligatori de la mascareta a tot el territori i d’altres d’arreu del món s’ha demostrat que és una important
barrera per a la propagació de la pandèmia del SARS COV-19, en especial en espais i llocs on no es puguin garantir
unes adequades distàncies de seguretat (cal veure les recomanacions de l’OMS actualitzades a 5 de juny de
2020). No obstant cal fer esment de les discrepàncies sobre l’ús de la mascareta en el moment de fer exercici físic.
En realitzar exercici físic els nivells de freqüència i
amplitud respiratòria augmenten i per aquest motiu
cal mantenir una distància prudencial respecte la gent,
aquesta haurà d’augmentar progressivament en base
a l’esforç realitzat per evitar la transmissió del virus.
Ara bé, la pregunta que ens formulem és: cal mascareta en realitzar exercici?
S’ha demostrat que la suor i la distància de seguretat
adequada no són motius aparents de contagi. En funció

La distància de seguretat
s'ha d'incrementar en
base a l'esforç realitzat
per evitar la transmissió
del virus
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del grau d’intensitat, aquestes distàncies -segons estudis holandesos i belgues- oscil·len entre els 5 i 20 metres, quan
en estat de repòs i aturat ens valem amb 2 metres, segons consideracions de l’OMS.
La Generalitat de Catalunya, i altres Governs d’arreu del Món, no obliguen a fer ús de la mascareta en fer exercici
físic, tot i que d’altres com, per exemple, San Francisco sí que obliguen a dur-la sempre que no es garanteixi una
distància mínima de 10 m.
Per què aquesta divergència d’opinions entre el sí o el no mascareta en l’activitat física?
L’ús de la mascareta incomoda i dificulta la respiració, disminueix el rendiment i pot posar en risc la salut de
determinades persones amb problemes concrets. Aquest tres motius i la seguretat per evitar possibles casos
d’hipòxia (manca d’oxigen), les autoritats deixin a l'auto responsabilitat personal l'ús o no de la mascareta.
En el cas de San Francisco és obligatòria donat que relacionen l’entrenament amb mascareta, la qual provoca una
manca d’oxigen en sang i permet obtenir una menor saturació d’oxigen en sang augmentant-ne el rendiment, i
ho assimilen al famós entrenament amb alçada que fa uns anys va ser moda en competicions d’elit professionals.
Les conclusions personals són més que evidents en la situació de pandèmia en la qual ens trobem en què la mascareta s’ha demostrat que és eficaç contra la transmissió del virus, i més encara quan no podem garantir les
distàncies de seguretat, en espais de poca ventilació, amb contacte perllongat amb gent contagiada i d’altres.
La mascareta en l’entrenament pot provocar un estrès
tant a nivell psicològic com fisiològic provocant, doncs
una disminució del rendiment, cosa que pot desafavorir la pròpia intensitat de l’exercici. En aquest sentit no
hi ha cap organització esportiva que avali l’ús de la
mascareta per obtenir majors beneficis, i per contra sí
que hi ha observació de què el rendiment disminueix.
Per acabar, cal dir que la mascareta durant l’entrenament pot ser fonamental per a disminuir notablement
el risc de contagi, que és una opció personal dur-la i
que s’ha de valorar en cas de no poder-se complir les
distàncies de seguretat.

No hi ha cap organització
esportiva que avali l'ús
habitual de la mascareta
en l'educació física
a l'aire lliure

Fonts d’informació:
- Altitude training masks – an
unbiased review. Critical
Fitness. September 2019.
- Masks and face coverings for
the coronavirus pandemic.
July 2020.
Ramon Bassols Dachs
Professor Educació Física

L’alumna Carla Vargas de 1r B de Batxillerat ens valora les seves sensacions respecte l’esport i la mascareta.
La mascareta a l'esport és un total estrès, estàs suant i encara et fa tenir més calor, respires el mateix aire que expulses,
no et deixa respirar bé. Això en diferents moments ha provocat mareig i ens ha posat en perill. En podem treure la
mascareta i seguir respectant les mesures de seguretat, estem en un espai obert quan fem exercici, al aire lliure,
respectem les distàncies i a més desinfectem tot el material.
L'esport ha de ser una via d'escapament per desconnectar i millorar la salut, no un perill constant per no respirar bé.
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Us presentem
als nens de P3
del Col.legi Sant Josep Obrer

BATXILLERAT

Els efectes de la pandèmia sobre els infants
Treball de Recerca a Batxillerat

La pandèmia que vivim ens ha canviat a tots la vida. Els moments que
hem viscut i vivim confinats han afectat d’una manera o d’altra a
tothom, però... Com ha influït això en els nens? L’Ainhoa Campuzano,
alumna 2n de batxillerat, ha realitzat durant aquest any el seu Treball de
Recerca sobre els efectes del confinament sobre la població infantil.
Hem parlat amb ella perquè ens ensenyi que ha descobert i com podem
ajudar tots en aquests situació.
Ainhoa, per què vas decidir fer el teu TR sobre els efectes del confinament a la població infantil?
Vaig escollir aquest tema ja que era d’actualitat i ningú n’havia parlat. A
més, sempre he pensat que la salut mental és molt important sobretot
per als nens que encara estan creixent i no tenen el poder mental de
processar tot el que està passant i tota la nova informació que han
d’assimilar.
Quins són els principals efectes que té el confinament sobre els més petits?
Els principals efectes secundaris del confinament en els més petits són: la síndrome de la cabanya que consisteix
en la por que tenen els nens a sortir al carrer. La depressió, l’ansietat i sobretot els nens han patit canvis notoris en
les emocions, personalitat i comportament.
Hi ha gaire diferència segons l’edat? Has notat en tu mateixa alguns dels efectes que has treballat?
La gran diferència és que, per exemple, les adolescents han tingut més problemes alimentaris durant el confinament, mentre que els més petits han estat més propensos a tenir por a sortir al carrer
Què és el que més t’ha sobtat en la teva recerca?
El que més m’ha sobtat és la quantitat de nens i nenes afectats per aquest confinament ja que més d’un 69% han
patit efectes secundaris.
Quines mesures podem fer servir per mitigar els efectes psicològics?
Hi ha moltes mesures per mitigar aquest efectes però les més importants serien el contacte amb éssers estimats,
utilitzar l’art com a teràpia, fer activitats en família i explicar adequadament la situació al nen d’acord amb la seva edat.
Tot i que ara no estem confinats, la
nostra capacitat de relació social encara
està limitada i fins i tot, de vegades es
confinen grups –classe. Creus que estem
més preparats ara per atendre les necessitats psicològiques del jovent?
Penso que sí que estem més preparats
perquè en haver passat ja un confinament
i saber els seus efectes i com mitigar-los,
si torna a passar una altra vegada, ja
sabrem com actuar.
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Ètica Empresarial
El nois i noies que estudien CFGM Gestió Administrativa al Col·legi Sant
Josep Obrer de L’Hospitalet de Llobregat reben una formació tècnica de
qualitat que els permet una adequada inserció al mercat laboral així com
continuar còmodament amb els estudis de Grau Superior en altres
centres. Reben coneixements d’assignatures com comptabilitat, tresoreria, informàtica i anglès entre altres. Però, a més a més d’aquestes hi ha
una que no només forma als alumnes, si no que els educa. Aquesta és
l’ètica a l’empresa, o ètica empresarial, mòdul interdisciplinari que abarca
la resta del currículum del Cicle.
L’assignatura “Ètica a l’empresa” s’enfoca des d’una perspectiva de treball amb l‘objectiu que l’alumne assoleixi l’aprenentatge d’una sèrie de conceptes d’anàlisi de valors morals vinculats a l’activitat empresarial i econòmica de la nostra
societat com:
- La Responsabilitat Social Corporativa
- La dona al món del treball.
- El mobbing.
- La cura del medi ambient.
- Les estafes
- L’efecte halo
- L’educació i el respecte.
- El treball digne
- El poder de les multinacionals.
L’assignatura s’enfoca des d’un treball col·lectiu o individual de l’alumne, mitjançant el raonament de l’alumne i la
recerca a Internet, d’unes qüestions sobre un tema concret presentat pel professor prèviament a classe. Es complementa amb la visualització de pel·lícules així com assistint a xerrades vinculades a l’ètica en el món empresarial.

L'objectiu d'aquesta assignatura és
que l'alumne assoleixi una sèrie
conceptes d'anàlisi de valors morals
vinculats a l'empresa
Per tal de motivar a l’alumnat, se’ls convida a plantejar temes d’interès sobre l’assignatura, al voltant de l’ètica d’empresa.
Creiem fermament en la importància d’aquesta assignatura ja que els estudiants, quan s’incoporin al mercat laboral,no només hauran d’aplicar unes coneixements adquirits al llarg dels seus anys d’estudi , sinó que també hauran de
desenvolupar actituds i valors a la feina que els permetrà ser bons professionals i bones persones.
Ernest Casa
Departament d’Empresa
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Les Portes Obertes Virtuals a Cicles
La situació de pandèmia que estem vivint des del mes de març de l’any passat ens ha obligat a tota la comunitat educativa del centre a adaptar-nos-hi i a ser molt creatius en els diferents aspectes del tarannà de l’escola, i la jornada de
Portes Obertes no n’ha estat una excepció.
Des del Cicles Formatius hem aplicat la mateixa fórmula que es va decidir per a totes les etapes de l’escola, i vam
haver de crear un contingut atractiu, dinàmic i, al mateix temps, prou aclaridor del que significa estudiar Gestió Administrativa amb nosaltres. Aquest contingut ha tingut com a protagonista el vídeo, tal i com heu pogut veure en el web.
Així, vam tenir molt clar que els nostres alumnes havien
de ser els autèntics protagonistes d’aquests continguts
per tal de reflectir-hi, el més fidelment possible, el que
és el nostre dia a dia a Cicles Formatius. L’objectiu
principal establert era que el visitant pogués copsar el
millor possible la nostra realitat, malgrat que el canal
virtual no és el millor, ja que fer-ho presencialment ens
permet una riquesa de recursos comunicatius que
queden una mica retallats en l’espai virtual.

configurar els vídeos definitius que ara podeu veure en
l’espai del web destinat a les portes obertes virtuals.
Continguts formatius, vivències, sensacions i treball en
equip. Tot això és el que hem intentat reflectir en
aquests contiguts que hem pogut desenvolupar gràcies
al treball i il·lusió dels alumnes, ja que sense la seva participació no ens hagués estat possible ensenyar, comunicar, el que realment és estudiar la nostra etapa a Sant
Josep Obrer.
No podem acabar aquest article sense donar les gràcies
a tots els nois i noies que hi han participat, ja que hi han
explicat molt bé el que hem intentat transmetre-hi.
Agraïment especial mereix la Sara Ferreirós per la seva
tasca gravant totes les peces i fent-ne una primera
edició, i també el Rubén Cuenca, que ha estat l’editor
final dels vídeos, assumint-ne la tasca més delicada i
feixuga. Moltes gràcies a tots, de tot cor!
Ramon Colet
Departament d’Empresa

Així, ens vàrem posar a treballar i vàrem establir quins
vídeos volíem fer i quina estructura bàsica tindrien. Un
vídeo d’informació general, i dos més dedicats a les
particularitats dels nostres estudis, dels Cicles Formatius,
com son el mòdul d’Empresa a l’aula i el de la Formació
en Centres de Treball (les pràctiques a les empreses).
En dos d’aquests vídeos vam compaginar l’aparició
d’alumnes i professors tot explicant-hi i destacant-hi
l’experiència personal i formativa que han experimentat
durant aquests dos anys de formació professional.
Després d’uns lògics nervis inicials, i d’algunes errades
divertides ja clàssiques en tota gravació, vam poder fer les
diferents peces en els diferents espais del centre per tal de
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Teletreball a Empresa a l’Aula
En el Cicle Formatiu de Gestió Administrativa, impartim un Mòdul per a nosaltres molt especial, és el d'Empresa a
l’Aula.
Empresa a l’Aula és viure l’Empresa com integrants d’ella. És poder aplicar tots els coneixements teòrics apresos l’any
anterior i els d’aquest segon curs de forma efectiva i en un entorn el més real possible.

I COM HO FEM? Doncs amb la creació d’una Empresa Simulada on tenim tots els departaments administratius necessaris: Pels quals van rotant periò-dicament cada un dels Compres, Vendes, Màrqueting, Comptabilitat i Recursos
Humans. nostres alumnes. Tota aquesta feina la fem amb el recolzament de la Plataforma Virtual anomenada SEFED.
Aquesta plataforma ens dóna tota la dimensió real externa pel que fa a Clients, Proveïdors, Bancs, Agència Tributària,
SEPE per les contractacions, Sistema RED de la Seguretat Social inclosa una Fira de Mostres Bianual.
Aquest curs, amb les noves condicions de la pandèmia ens condiciona l’assignatura. Per tal de què l’objectiu global de
l’assignatura no es vegi compromès per la manca de l’entorn físic necessari, ens hem obligat a fer una pensada important i fer servir la nostra imaginació per poder fer que les circumstàncies no ens limitin la tasca d’ensenyar, d’aprendre
i de gaudir d’aquesta experiència totalment pràctica.
En aquesta assignatura hi ha una interrelació molt viva entre alumnes. El treball en equip, les relacions entre els
diferents departaments com podem veure en totes les empreses són de contacte físic permanent: documentació
variada que cal arxivar i enviar a d’altres departaments com ara factures de compres, de vendes, de serveis, de transport; traspàs d’informes i comunicació continua d’un
departament a l’altre.

Fem servir una
plataforma virtual
anomenada SEFED,
que ens permet
simular la dimensió
externa de l'empresa

Per tot això, les solucions han estat de màxima digitalització-informatització. En primer lloc, de tota la documentació i l’ús rigorós del Drive com a lloc comú d’arxiu
de tot el que respecte a la feina diària i el mail corporatiu
per enviar els documents i registres d’un departament a
un altre.
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Els Pdf’s, doc’s i fulls de càlcul ofimàtics han suplert a la documentació
física. El paper ha estat substituït per arxius informàtics de tot tipus i
condició.
En segon lloc, quant a l’eina potentíssima que ens ofereix la plataforma
SEFED és utilitzada també per l’alumnat des de casa seva amb tota
comoditat com si estiguessin a les dependències del col·legi.

Els documents
es treballen amb
un ús rigorós del
DRIVE, ja que a
les empreses
els documents
digitals han
suplantat ja a
la documentació
física
I doncs, per estar tots connectats
sense que ho estem, com ho fem?
utilitzem les teleconferències meets
combinat amb la nova eina de google
BreakoutRooms que fa possible
departamentalitzar cada grup i que
els dos professors que impartim
l’assignatura, l’Ernest Casa i el que us
escriu, puguem estar en contacte
permanent amb qualsevol dels grups
en les hores que els alumnes els toqui
fer les classes no presencials o en el
confinament forçat per les condicions
sanitàries del grup classe.

Fem servir una eina molt útil,
el Google BreakoutRooms,
que fa possible
departamentalitzar cada grup
i facilitar la feina del professorat

En definitiva, un canvi que ja es
preveia en el món administratiu de
l’empresa i que aquests temps no han
fet més que accelerar el procés de
digitalització i de teletreball.
Miquel Cardús
Departament d'Empresa
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M’agrada la tardor!

Els nens i nenes d’Infantil celebren la Castanyada
Ja ha arribat la tardor a l’escola i nosaltres, els nens i
nenes d’Infantil ens encanta celebrar aquesta estació
de l’any. El fred arriba als carrers i per fi ens posem la
roba d’abric. Les fulles canvien el seu color verd pel
groc, el taronja, el vermell i finalment el marró.
Aquests dies hem decorat tots els racons de l’escola
amb les nostres feinetes, fulles que hem anat portant,
branques, pinyes i, amb l’ajuda de les nostres mestres,
ha quedat tot súper xulo!
Després de dies treballant la tardor, per fi va arribar el
dia de... la Castanyada! Vàrem rebre la visita més esperada, la de la Senyora Castanyera! Tot i que no hem
pogut celebrar la Castanyada com altres anys pel Coronavirus, això no ens ha frenat l’alegria de celebrar-la i
passar-nos-ho d’allò més bé!
Cada grup-classe d’infantil vam sortir a fora al pati
amb els penjolls que havíem pintat i vam ballar les
danses que havíem estat practicant a la classe de
música amb la senyoreta Irene. Un cop havíem ballat
totes les cançonetes, cada grup va marxar a la seva
classe amb les tutores a menjar les castanyes torrades
que havíem portat de casa. Quina tarda més maca i
divertida hem passat!!

Tot i que no hem pogut
celebrar la Castanyada
com d'altres anys, això
no ens ha frenat l'alegria
de celebrar-la

Senyora Castanyera, l’esperem l’any vinent, que segur
que ja ens podrem abraçar i donar-nos tots aquells
petons i abraçades que aquest any no ens hem pogut
donar.
Fins aviat!!
Nens i nenes d’Educació Infantil
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Ja ha arribat la tardor a Primària, és el temps de les castanyes!
Ja ha arribat la tardor! La nostra escola llueix d’elements típics d’aquesta estació com els fruits més
importants: bolets, pinyons, carbasses, magranes,
ametlles, entre d’altres. També s’omple dels colors que
la caracteritzen creant tonalitats màgiques. Es tracta
d’una estació molt especial pels alumnes a causa de la
celebració d’una festa tradicional catalana com és la
Castanyada.
Prèviament al dia de la festa, decorem les aules, els
passadissos i tot el que ens envolta per tal d’endinsar-nos en la celebració. Les nenes i nens d’Educació
Primària gaudeixen molt d’aquest dia pel fet que fem
el que més ens agrada, cantar, ballar i menjar.
Tot i que aquest any ha estat diferent a causa de la
pandèmia actual, no ha suposat un impediment per
celebrar aquesta festivitat.
A la tarda del dia tan esperat vam agafar les nostres
paperines i les castanyes torrades que vam portar i
vam anar al pati a menjar-les, quina oloreta, estaven
molt bones!! Un cop teníem la panxa plena, vam ballar
les danses típiques amb els nostres companys/es de la
classe i les mestres.
Sort que les vam estar assajant dies previs!!
Ha estat una tarda molt intensa, però ha valgut la pena
per l’estona que vam gaudir junts!
Ens acomiadem amb un poema d’aquesta estació tan
especial. Una forta abraçada!

La Tardor
Els ocells ja marxen,
ja no veig cap flor,
hi ha fulles a terra,
ja ha arribat la tardor!
Mestres de Primària

NADAL

98

Un Nadal diferent a Infantil
Els nens i nenes d’Educació Infantil vam celebrar aquest
Nadal tan atípic amb la mateixa il·lusió i alegria de
sempre, i volem compartir amb vosaltres totes les activitats que vam realitzar abans de marxar de vacances.
Primer vam començar decorant les nostres classes i
passadissos amb diferents elements nadalencs. A més,
vam conèixer la història de Nadal i vam muntar un
Pessebre. El resultat va ser meravellós gràcies a l’esforç
de tots els nens i nenes a l’hora de crear els personatges.
També, vam rebre la visita del Tió. El vam cuidar molt bé i al cap dels
dies, quan ja tenia la panxa ben plena de menjar, vam donar-li uns cops
de bastó i ens va cagar uns súper regals!! Però també és cert que els Reis
Mags aquest anys, no van poder venir a la nostra escola, però els seus
patges ens van enviar un missatge molt especial. Aquell mateix dia, vam
preparar i enviar les nostres cartes. Els sobres anaven plens de desitjos!!
D’altra banda, encara que no vam poder cantar les Nadales en directe a
les nostres famílies, vam decidir sorprendre-us fent un ball ben divertit
per desitjar-vos unes bones festes. Esperem que us hagi agradat i sobretot, que hàgiu gaudit d’aquests dies!!
Finalment, desitgem que l’esperit del Nadal no el perdem mai i es quedi
dins dels nostres cors durant la resta de l’any. I sobretot, esperem que el
nou 2021 vingui carregat de molta salut, amor i felicitat.
Una forta abraçada!!
Nens i nenes d’Educació Infantil

Vam muntar
un meravellós pessebre
entre tots i vam rebre
el missatge especial
dels patges a través de
videoconferència
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Un nadal diferent, però màgic a Primària
Ja ha arribat l’hivern!!!! L’estació més freda però alhora
la més màgica de totes.
Al desembre es tanca l’any però comença la celebració
del Nadal que ens fa compartir moments molt especials amb els nostres familiars i amics, gaudint d’estones en bona companyia.
A l’escola ens hem volgut preparar per l’arribada
d’aquest moment. Degut a la situació actual de la
Covid-19, aquest any no hem pogut celebrar les nostres
tradicionals Nadales ni el nostre Pessebre Vivent. Però
tot i així, la nostra il·lusió encara s’ha mantingut als
nostres cors i hem sapigut adaptar-nos a la situació.
Pel que fa a les Nadales, aquest any hem aprofitat les noves tecnologies
i hem elaborat un video, cada classe, molt divertit i dinàmic. Alguns hem
ballat, d’altres hem fet muntatges canviant-nos de roba, hem recitat
poemes, hem felicitat les festes en diferents idiomes i hem demanat
desitjos i agraïments. Ens han quedat uns videos xuliiissssiiims!
Aquest any, Els Reis Mags no han volgut faltar. Han estat molt obedients
ja que no han pogut passar per la classe com cada any i a canvi ens han
deixat un detallet a les nostres taules mentre nosaltres estavem buscant
al jardí alguna pista dels reis mags d’Orient.
Només cal desitjar-vos un Bon de Nadal ple d’il·lusió, somriures i amor.
Feliç any nou 2021!!
Mestres de Primària
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Un Nadal diferent també a Secundària
Els alumnes de Secundària ens hem esforçat per no
perdre la il·lusió d’aquestes festes nadalenques, tot i que
les circumstàncies d’aquest any no ens han permès
celebrar el nostre tradicional Pessebre Vivent. Entre tots
hem organitzar una sèrie d’activitats molt divertides i
originals perquè aquest Nadal diferent també sigui
especial.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO vam començar a ambientar
les festes amb la tradicional decoració de la classe. Unes
setmanes enrere ja havíem començar aquesta ambientació amb la creació d’un pessebre-mural fet entre tots
els alumnes a cada classe. Aquest pessebre ha presidit tots aquests dies previs al Nadal i fins a la Candelera. Estels de
paper, cels blaus de paper d’embalatge, unes muntanyes molt altes i marrons, han emmarcat les imatges del nostre
pessebre. No han faltat els Tres Reis i els pastors, i… com no? El naixement! Hem pintat i decorat amb imaginació i ens
han quedat uns pessebres fantàstics.
Una setmana abans de les vacances, tots els alumnes vam decorar les classes. Les aules es van emplenar de color i de
gust a festa amb espumillón, garlandes i missatges de pau i amor. Però això només era el començament...

Més tecnològic però no menys màgic
Sense poder participar a les activitats relacionades amb el Pessebre Vivent, ens vam animar a gravar uns lipdubs
nadalencs. La iniciativa ens va encantar i realment ens ho vam passar molt bé. A ritme d’una cançó de Nadal, tots vam
ballar, amb gorros i accessoris nadalencs molt originals i divertits. I fins i tot vam tenir un Pare Noel!
I entre tota aquesta alegria i il·lusió, també vam tenir temps per escriure alguns desitjos de Nadal, entre els quals es
repetia: salut i felicitat pel 2021!
Alumnes 1r i 2n d’ESO

26
27

PASTORAL

Comunions a 3r d’ESO, un pas
molt important
El passat dijous 3 de desembre, els alumnes de 3r
d’ESO van celebrar la Primera Comunió de dos dels
seus companys, que van poder rebre al Senyor per
primer cop amb plena consciència i responsabilitat.
Les famílies dels dos alumnes van gaudir d’un moment
ple d’alegria i joia, acompanyant-los en una decisió tan
important per a ells.
Des del col·legi Sant Josep Obrer, volem felicitar la
Lucía Lledó i el Sergi Sánchez i a les famílies i
donar-vos l’enhorabona per aquest pas tan important
per a vosaltres.
Ferran Mateo
Professor de Religió de Secundària
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¡Confía!

Testimonio de un alumno de 4º de ESO
Desde el Departamento de Pastoral, nos llena de alegría poder publicar para toda la comunidad educativa del
colegio San José Obrero, el testimonio anónimo de un alumno de 4 ESO que ha querido compartir su testimonio con
la intención de poder ayudar a toda persona que lea estas líneas.
Sin más dilación, agradecemos de todo corazón este gesto y esperamos que pueda ser de provecho este encuentro
con Aquel que todo lo puede, y que como nos dice nuestro escritor, sólo hace falta confiar en su amor.
Recuerdo perfectamente aquel día…
Tenía partido con mi equipo de fútbol,
así que cuando llegó la hora decidí
ponerme en marcha hacia el campo.
Ese día me tocó empezar desde el
banquillo porque las anteriores semanas no pude entrenar, ya que estuve
con Covid.
Cuando el entrenador me dijo que iba a salir, empecé a calentar por la banda, y salí disparado cuando el balón salió
del campo.
En la última jugada, iba corriendo y un jugador del otro equipo me dio una patada, y al caer noté como un dolor en la
pierna izquierda. Al principio no le di ninguna importancia, ya que ese dolor lo había tenido más de una vez.
Antes de empezar la segunda parte decidí descansar para que se me fuera el dolor, y cuando me noté mejor, se lo dije
a mi entrenador y me sacó al campo. En esa misma jugada, iba corriendo, estiré la pierna, y ahí es cuando empezó todo…
Noté un chasquido en mi cadera y caí al suelo. El dolor era inmenso, y el llanto constante. En ese momento no sabía qué
decir, ni qué pensar, así que lo que hice fue pedirle a Dios que si me escuchaba, que no fuera nada grave. Un rato después
llamé a mis padres para irme porque no aguantaba más. Tuve que salir del campo arrastrando la pierna izquierda y
cogido a dos de mis compañeros.
Fui a mi casa a descansar, dormí un rato, y cuando desperté seguía igual, sin poder mover la pierna izquierda. Fui hacía
el hospital San Juan de Dios, y allí me atendieron de urgencias. Cuando el médico me miró, me dijo que no estaba
seguro de lo que era así que me llevarían a hacerme una radiografía. Mientras tanto, me dijo que estuviera en una silla
de ruedas para no tener que hacer esfuerzos. En ese momento, me esperé lo peor. Repetí a mí mismo de nuevo: Dios,
por favor, ayúdame a salir de esta sin que sea nada grave.
Cuando acabé de las radiografías, me llamaron. Me
dijeron que pocas veces habían visto algo así, porque
tenía un ligamento que no me funcionaba bien, lo que
me provocó que no me fluyera bien la sangre, y eso
causó un hematoma en la parte izquierda de mi cadera.
Me dijeron que estuviera de reposo durante 1 mes y
medio, o incluso 2, además me dijeron que llevara muletas durante las primeras semanas. Yo en ese momento lo
primero que pensé fue que Dios me ayudaría para salir bien de esta, y recuperarme lo antes posible de aquel terrible golpe.

Sabía que Dios me iba a
ayudar a salir de ésta
sin que fuera nada grave

A la primera semana llevé las muletas, a la segunda sólo llevé una y a la tercera estaba perfectamente. Fui al médico
y me dijeron que no entendían cómo aquel terrible dolor había desaparecido tan rápidamente. Pero yo sí.
Alumno de 4ª de ESO
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COMUNITAT

Concert virtual de Santa Cecília
Com ja sabeu, el 22 de novembre commemorem la mort de Santa Cecília, patrona dels músics. Aquest any, degut
a la pandèmia mundial que estem vivint, no hem pogut celebrar-ho a l'escola, tots junts com cada any.
Per aquest motiu, els mestres de música vam voler fer un petit “Concert virtual” amb la participació dels alumnes
que haguessin actuat en directe a l'escola. Tots els alumnes d’EI i EP van poder gaudir d'aquest concert des de les
seves pròpies classes.
Tant els Mestres de música d’EI i EP, com els alumnes que van participat, ho vam preparar amb la mateixa il·lusió
de sempre.
Aquí us deixem algunes imatges d’aquest concert tan especial per a tots nosaltres i ens acomiadem amb el desig
de què el proper curs es pugui celebrar com tots els anys, tots junts.
Mestres de música d’EI i EP

Us esperem en el proper número amb
els premis de Sant Jordi, festes,
la graduació de batxillerat, premis ECOS
i molt més...

Vosaltres sou
els protagonistes,
vosaltres feu l'ECOS !

