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AlimentacióAlimentacióAlimentacióAlimentació    

�ÉsÉsÉsÉs    recomanablerecomanablerecomanablerecomanable    quequequeque    l’alumnatl’alumnatl’alumnatl’alumnat    facifacifacifaci    bonbonbonbon    unununun    esmorzaresmorzaresmorzaresmorzar    abansabansabansabans    dededede    venirvenirvenirvenir    aaaa    l'institutl'institutl'institutl'institut    iiii    quequequeque    prenguiprenguiprenguiprengui    tambétambétambétambé    
algunaalgunaalgunaalguna    cosacosacosacosa    aaaa    migmigmigmig    matímatímatímatí....    

�CalCalCalCal    evitarevitarevitarevitar    elelelel    consumconsumconsumconsum    dededede    begudesbegudesbegudesbegudes    energètiquesenergètiquesenergètiquesenergètiques    oooo    ambambambamb    altaltaltalt    contingutcontingutcontingutcontingut    enenenen    cafeïnacafeïnacafeïnacafeïna    quequequeque    podenpodenpodenpoden    provocarprovocarprovocarprovocar    
nerviosisme,nerviosisme,nerviosisme,nerviosisme,    irritabilitat,irritabilitat,irritabilitat,irritabilitat,    insomni,insomni,insomni,insomni,    faltafaltafaltafalta    dededede    concentració,concentració,concentració,concentració,    etcetcetcetc....    

DescansDescansDescansDescans    

�CalCalCalCal    dormirdormirdormirdormir    elelelel    tempstempstempstemps    necessarinecessarinecessarinecessari    ((((9999----10101010    horeshoreshoreshores    alalalal    dia)dia)dia)dia)    iiii    evitarevitarevitarevitar    
l'úsl'úsl'úsl'ús    d'aparellsd'aparellsd'aparellsd'aparells    electrònicselectrònicselectrònicselectrònics    unaunaunauna    horahorahorahora    abansabansabansabans    dededede    dormir,dormir,dormir,dormir,    jajajaja    quequequeque    
dificultendificultendificultendificulten    elelelel    sonsonsonson....    

�LaLaLaLa    malamalamalamala    distribuciódistribuciódistribuciódistribució    deldeldeldel    tempstempstempstemps    dededede    descansdescansdescansdescans    provocaprovocaprovocaprovoca    fatigafatigafatigafatiga    
escolarescolarescolarescolar....    NoNoNoNo    calcalcalcal    dormirdormirdormirdormir    oooo    nononono    ferferferfer    resresresres    perperperper    descansardescansardescansardescansar;;;;    canviarcanviarcanviarcanviar    
d'activitatd'activitatd'activitatd'activitat    tambétambétambétambé    suposasuposasuposasuposa    descansdescansdescansdescans....    



Estudi 

�ElsElsElsEls    iiii    lesleslesles    adolescentsadolescentsadolescentsadolescents    hanhanhanhan    dededede    tenirtenirtenirtenir    unununun    espaiespaiespaiespai    aaaa    casacasacasacasa    perperperper    aaaa    l'estudil'estudil'estudil'estudi    ambambambamb    totestotestotestotes    lesleslesles    condicionscondicionscondicionscondicions    
necessàriesnecessàriesnecessàriesnecessàries....    

�ÉsÉsÉsÉs    importantimportantimportantimportant    parlarparlarparlarparlar    ambambambamb    elselselsels    fillsfillsfillsfills    dededede    lalalala    importànciaimportànciaimportànciaimportància    quequequeque    tététété    esforçaresforçaresforçaresforçar----sesesese....    TambéTambéTambéTambé    confiarconfiarconfiarconfiar    enenenen    lesleslesles    
sevessevessevesseves    capacitatscapacitatscapacitatscapacitats    perperperper    aprendreaprendreaprendreaprendre    iiii    ferferferfer----loslosloslos----hohohoho    sabersabersabersaber....    

�CalCalCalCal    tenirtenirtenirtenir    curacuracuracura    quequequeque    elelelel    noi/anoi/anoi/anoi/a    facifacifacifaci    elselselsels    deures,deures,deures,deures,    orientarorientarorientarorientar----lolololo    sisisisi    cal,cal,cal,cal,    peròperòperòperò    
entendreentendreentendreentendre    quequequeque    ésésésés    importantimportantimportantimportant    quequequeque    siguisiguisiguisigui    ellellellell    oooo    ellaellaellaella    quiquiquiqui    realitzirealitzirealitzirealitzi    lesleslesles    
tasquestasquestasquestasques    escolarsescolarsescolarsescolars....    

�S'haS'haS'haS'ha    d'evitard'evitard'evitard'evitar    parlarparlarparlarparlar    malamentmalamentmalamentmalament    d'und'und'und'un    professorprofessorprofessorprofessor    davantdavantdavantdavant    elelelel    nostrenostrenostrenostre    
fillfillfillfill;;;;    ésésésés    importantimportantimportantimportant    quequequeque    mantinguimantinguimantinguimantingui    unununun    respecterespecterespecterespecte    enversenversenversenvers    ellsellsellsells....    SiSiSiSi    eseseses    
detectadetectadetectadetecta    unununun    possiblepossiblepossiblepossible    problemaproblemaproblemaproblema    ambambambamb    unununun    docentdocentdocentdocent    calcalcalcal    parlarparlarparlarparlar    ambambambamb    ellellellell    
directamentdirectamentdirectamentdirectament    iiii    ambambambamb    elelelel    tutor/atutor/atutor/atutor/a    individualindividualindividualindividual....    



La utilització de les tecnologies 

�L’alumnatL’alumnatL’alumnatL’alumnat    hahahaha    dededede    conviureconviureconviureconviure    ambambambamb    lesleslesles    tecnologiestecnologiestecnologiestecnologies    iiii    aprendreaprendreaprendreaprendre    ambambambamb    elleselleselleselles....    Tanmateix,Tanmateix,Tanmateix,Tanmateix,    elelelel    seuseuseuseu    úsúsúsús    excessiuexcessiuexcessiuexcessiu    potpotpotpot    
donardonardonardonar    lloclloclloclloc    aaaa    l'aïllament,l'aïllament,l'aïllament,l'aïllament,    alalalal    sedentarismesedentarismesedentarismesedentarisme    perperperper    lalalala    mancamancamancamanca    d'activitatd'activitatd'activitatd'activitat    físicafísicafísicafísica    iiii    finsfinsfinsfins    iiii    tottottottot    aaaa    lalalala    disminuciódisminuciódisminuciódisminució    deldeldeldel    
rendimentrendimentrendimentrendiment    escolarescolarescolarescolar....    

�FeuFeuFeuFeu----loslosloslos    conscientsconscientsconscientsconscients    dededede    lalalala    necessitatnecessitatnecessitatnecessitat    dededede    ferferferfer    unununun    úsúsúsús    racionalracionalracionalracional    deldeldeldel    
mòbilmòbilmòbilmòbil    iiii    poseuposeuposeuposeu    unesunesunesunes    reglesreglesreglesregles    consensuadesconsensuadesconsensuadesconsensuades    iiii    claresclaresclaresclares....    

�SiSiSiSi    cal,cal,cal,cal,    eviteueviteueviteueviteu    quequequeque    elselselsels    vostresvostresvostresvostres    fillsfillsfillsfills    tinguintinguintinguintinguin    elelelel    televisor,televisor,televisor,televisor,    lalalala    
consolaconsolaconsolaconsola    oooo    l'ordinadorl'ordinadorl'ordinadorl'ordinador    aaaa    lalalala    sevasevasevaseva    habitacióhabitacióhabitacióhabitació::::    instalinstalinstalinstal·leuleuleuleu----loslosloslos enenenen    unununun    
lloclloclloclloc    comúcomúcomúcomú....    

�DediqueuDediqueuDediqueuDediqueu    algunaalgunaalgunaalguna    estonaestonaestonaestona    aaaa    compartircompartircompartircompartir    ambambambamb    elselselsels    vostresvostresvostresvostres    fillsfillsfillsfills    l'úsl'úsl'úsl'ús    
dededede    lesleslesles    tecnologiestecnologiestecnologiestecnologies;;;;    aixíaixíaixíaixí    veureuveureuveureuveureu    sisisisi    s'adeqüens'adeqüens'adeqüens'adeqüen    aaaa    lalalala    sevasevasevaseva    edatedatedatedat    iiii    
maduresamaduresamaduresamaduresa....    



La utilització de les tecnologies 

�ÉsÉsÉsÉs    convenientconvenientconvenientconvenient    quequequeque    assessoreuassessoreuassessoreuassessoreu    elselselsels    vostresvostresvostresvostres    fillsfillsfillsfills    delsdelsdelsdels    riscosriscosriscosriscos    quequequeque    eseseses    podenpodenpodenpoden    trobartrobartrobartrobar    navegantnavegantnavegantnavegant    perperperper    
InternetInternetInternetInternet....    CalCalCalCal    quequequeque    sàpiguensàpiguensàpiguensàpiguen    quequequeque    usususus    hanhanhanhan    d'avisard'avisard'avisard'avisar    quanquanquanquan    eseseses    trobintrobintrobintrobin    davantdavantdavantdavant    d'unad'unad'unad'una    situaciósituaciósituaciósituació    quequequeque    elselselsels    
incomodaincomodaincomodaincomoda....    

�FeuFeuFeuFeu----loslosloslos    entendreentendreentendreentendre    quequequeque    nononono    hanhanhanhan    dededede    respondrerespondrerespondrerespondre    maimaimaimai    aaaa    missatgesmissatgesmissatgesmissatges    dededede    desconegutsdesconegutsdesconegutsdesconeguts    nininini    hanhanhanhan    dededede    donardonardonardonar    elelelel    
seuseuseuseu    nomnomnomnom    complet,complet,complet,complet,    adreça,adreça,adreça,adreça,    telèfontelèfontelèfontelèfon    iiii    altresaltresaltresaltres    dadesdadesdadesdades    perperperper    InternetInternetInternetInternet....    

�FeuFeuFeuFeu    quequequeque    guardinguardinguardinguardin    enenenen    secretsecretsecretsecret    lalalala    contrasenyacontrasenyacontrasenyacontrasenya    d'accésd'accésd'accésd'accés    alalalal    correucorreucorreucorreu    iiii    quequequeque    nononono    lalalala    donindonindonindonin    aaaa    ningúningúningúningú    (ni(ni(ni(ni    tantantantan    solssolssolssols    
alalalal    seuseuseuseu    millormillormillormillor    amicamicamicamic    oooo    amiga)amiga)amiga)amiga)....    

�FeuFeuFeuFeu    conscientsconscientsconscientsconscients    elselselsels    vostresvostresvostresvostres    fillsfillsfillsfills    quequequeque    elelelel    fetfetfetfet    dededede    molestarmolestarmolestarmolestar    oooo    
serserserser    molestatmolestatmolestatmolestat    mitjançantmitjançantmitjançantmitjançant    lalalala    xarxaxarxaxarxaxarxa    ésésésés    unaunaunauna    formaformaformaforma    
d'assetjamentd'assetjamentd'assetjamentd'assetjament    anomenadaanomenadaanomenadaanomenada    ciberbullingciberbullingciberbullingciberbulling,,,,    tantantantan    oooo    mésmésmésmés    greugreugreugreu    
quequequeque    l'agressiól'agressiól'agressiól'agressió    directadirectadirectadirecta....    



Els telèfons mòbils a l'institut 

ElsElsElsEls    aparellsaparellsaparellsaparells    electrònics,electrònics,electrònics,electrònics,    iiii    enenenen    especialespecialespecialespecial    elselselsels    telèfonstelèfonstelèfonstelèfons    mòbils,mòbils,mòbils,mòbils,    podenpodenpodenpoden    serserserser    unesunesunesunes    eineseineseineseines    moltmoltmoltmolt    
útilsútilsútilsútils    enenenen    determinatsdeterminatsdeterminatsdeterminats    momentsmomentsmomentsmoments    aaaa    l'aulal'aulal'aulal'aula    peròperòperòperò    aquestsaquestsaquestsaquests    hanhanhanhan    d'estard'estard'estard'estar    dirigitsdirigitsdirigitsdirigits    pelpelpelpel    
professoratprofessoratprofessoratprofessorat    enenenen    tottottottot    momentmomentmomentmoment....    FóraFóraFóraFóra    d'aquestesd'aquestesd'aquestesd'aquestes    situacions,situacions,situacions,situacions,    lalalala    utilitzacióutilitzacióutilitzacióutilització    deldeldeldel    mòbilmòbilmòbilmòbil    (o(o(o(o    lalalala    
sevasevasevaseva    exhibició)exhibició)exhibició)exhibició)    nononono    estàestàestàestà    permesapermesapermesapermesa    aaaa    lesleslesles    instalinstalinstalinstal·lacionslacionslacionslacions    deldeldeldel    centre,centre,centre,centre,    perquèperquèperquèperquè    potpotpotpot    dificultardificultardificultardificultar    
lalalala    concentracióconcentracióconcentracióconcentració    requeridarequeridarequeridarequerida    pelpelpelpel    correctecorrectecorrectecorrecte    aprofitamentaprofitamentaprofitamentaprofitament    deldeldeldel    tempstempstempstemps    escolarescolarescolarescolar    i,i,i,i,    enenenen    
ocasions,ocasions,ocasions,ocasions,    provocarprovocarprovocarprovocar    conflictesconflictesconflictesconflictes    enenenen    relaciórelaciórelaciórelació    ambambambamb    lalalala    intimitatintimitatintimitatintimitat    dededede    lesleslesles    personespersonespersonespersones....    


