I SI ES PASSA TOT EL DIA AMB EL FACEBOOK I EL WATSAPP, QUÈ?
D'INTERNET I MÒBIL, PARLEM-NE JUNTS:

Ens fa molta il·lusió encetar una nova manera d'abordar junts aquests temes: famílies, fills i
educadors. Des de fa temps, a l'institut ens preocupa i es treballa la gestió del mòbil i d’Internet.
Entenem que la denominada revolució digital ens ha afectat en molts sentits, dels quals volem
destacar-ne dos:
 En els canvis que Internet està produint en molts aspectes de la nostra vida.
 En els usos problemàtics que els adolescents poden fer-ne i la nostra proposta d'ús.
Sovint se'ns parla que un mal ús pot generar problemes: distracció, falta de concentració, baix
rendiment en els estudis, menys control patern dels amics, accés fàcil a qüestions adultes,
cyberbullyng, compres per Internet, etc. Però estem convençuts que tot plegat té més avantatges que
inconvenients. Un bon ús pot servir-nos de gran ajuda en l’aprenentatge, la relació i comunicació
familiar, la gestió del dia a dia, la realització dels deures, etc.
Per aquest motiu plantegem crear un espai de diàleg i reflexió que ens permeti comprendre
quin lloc ocupen les tecnologies en l’univers adolescent i quines són les pautes educatives a
establir per part dels professionals, de les famílies i dels propis nois i noies per fer-ne un bon
ús. De la mateixa manera, volem destacar-vos algunes pautes que ajudaran a prevenir riscos i oferirvos indicadors per detectar usos problemàtics.
Per això us convoquem al centre a la primera xerrada conjunta entre mares,
pares, alumnes professors, i professionals de l'atenció a adolescents; a càrrec del
tècnic Jordi Bernabeu i Farrús, psicòleg del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de
Granollers i especialista en els usos de la tecnologia per part de joves i adolescents, amb la
col·laboració de l’equip docent de segon i el departament d’orientació del centre.

Properes xerrades 2n ESO:
GRUP D: dilluns 14 gener GRUP E: dimarts 15 gener GRUP F: dijous 17 gener
Hora: de 3.15 a 5.15 de la tarda.
Us preguem que, abans de la xerrada, contesteu el qüestionari on line que trobareu a la
següent adreça electrònica: www.sobrepantalles.net/enquesta. És un qüestionari anònim que ens
ajudarà a detectar les vostres inquietuds, propostes i suggeriments.
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Nota: La xerrada-col·loqui, podrà ser gravada per a fer-ne un us educatiu.

