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TRANS
trajectòries complexes de l'ansietat

Cap a Londres!!
Aquest estiu ens durem la
[XS2] a Londres!! Hem de
participar al 9th International
Conference on Child and
Adolescent Psychopathology
del 14 al 16 de juliol
al Whitelands College
(University of Roehampton) de
Londres. Allà els hi mostrarem
la xarxa social i el seu
funcionament, i presentarem
els resultats preliminars que
hem obtingut a través de la
[XS2] gràcies a la vostra
col·laboració.

A ple rendiment

!

La Xarxa Social Segura [XS2] ja funciona pràcticament a ple
rendiment: 12 centres i 346 alumnes de primer d'ESO! Volem
donar les gràcies a tots els centres col·laboradors, a tots els
professors que participen com a supervisors de la xarxa i a tots
els pares que han confiat en nosaltres i en la [XS2] per
ensenyar als seus fills a utilitzar les xarxes socials de forma
segura.

Damià Huguet
Marratxí

En el proper full informatiu vos
informarem puntualment dels
primers resultats que estam
analitzant actualment.

Sant Josep
Felanitx

!

Santa Mónica

Els usuaris més
actius són …

Altres

Ens agrada reconèixer l'esforç de la gent i per això volem
donar especialment les gràcies als alumnes que per ara
participen més a la xarxa: paula.d21, nerea i esther2001.
També volem donar les gràcies al centre col·laborador que
més usuaris ha animat a participar a la [xs2]: Santa Mónica.
Però, entre tots, i això és important perquè a les xarxes socials
és millor que molts facin poc i no que pocs facin molt, hem
entrat 11316 vegades i hem escrit 815 posts!!!

!
trans@labcsd.cat

971172580
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Centres
col·laboradors,
gràcies!!
IES Guillem Colom Casasnovas,
IES Felanitx, IES Marratxí, IES
Damià Huguet, C Santa Mónica,
IES Son Pacs, C Sant Josep Obrer,
IES Madina Mayurqa, C Jesús
María, IES Manacor, CIDE, C Sant
Pere

Supervisors, atenció!!
La col·laboració dels supervisors
és cabdal pel bon funcionament
de la xarxa. És molt important
que animeu als vostres alumnes
a participar a la xarxa i a
contestar els qüestionaris. Si heu
perdut el vostre password o teniu
algun problema per entrar a la
[XS2] no dubteu a contactar amb
nosaltres.
No heu rebut aquesta Newsletter
per correu electrònic? Enviaunos un missatge i vos afegirem a
la llista de destinataris!

Alumnes, participau a
la Newsletter!!
Tots ja sabeu escriure, i escriure
serveix per a moltes coses...Ens
agradaria incloure en el proper
número alguna mostra del que
sou capaços d'escriure per a fernos... riure, plorar, somniar, sentir
por, pensar, il·lusionar, etc…
Prepareu un text amb alguna
d'aquestes finalitats, enviau-lo a
trans@labcsd.cat abans d’acabar
el maig i a la propera Newsletter
apareixerà el que ens hagi
semblat millor i el nom de l'autor
o autora. Pot ser curt o llarg, però
pensa que POT SER EL TEU!!
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Gràcies!

!

Com a investigador principal del projecte TrAns vull donar-vos
les gràcies per la vostra participació. El curs va començar tard i
amb una tensió inusual que no afavoreix gens el clima
necessari per al bon desenvolupament de l'activitat educativa, i
malgrat tot decidíreu participar en un projecte que pretén
contribuir a entendre millor per què apareixen els problemes
d'ansietat al llarg de l'adolescència. La vostra contribució és
indispensable per a assolir aquest objectiu, perquè vosaltres,
des de primera línia, teniu una informació molt valuosa, la més
valuosa després de la que ens donen els mateixos estudiants.
Sovint es parla de la importància de la recerca científica, però
es fa des de la distància. Espero que vosaltres sabreu apreciar
aquesta importància també des de dins, des de la vivència
d'aquella recerca.

Aquest full informatiu o Newsletter vol, per un costat, informarvos periòdicament de l'estat del projecte i d'alguns resultats
que van sorgint de les anàlisis de la informació que anem
recollint (p.e. mitjançant qüestionaris); per l'altre, ens agradaria
que aquesta informació servís per a què ens envieu
comentaris, preguntes, dubtes, propostes, etc. que ens ajudin a
millorar el projecte. I finalment volem que també sigui un
aparador de textos escrits per estudiants que participen en el
projecte. Espero que trobeu d'interès la informació que hem
posat en aquest primer número.
Sé que tots feu un esforç addicional col·laborant amb nosaltres
en aquesta investigació. Si en algun moment dubtau de si val la
pena o de quin profit n'estem treient, heu de saber que, com la
resta de l'equip, estic a la vostra disposició per a qualsevol
consulta que vulgueu fer. Moltes gràcies.

!
Xavier Bornas
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