
 

ORIENTACIONS A LES FAMÍLIES A CAUSA DEL CONFINAMENT DEL CORONAVIRUS 

 

Benvolgudes famílies  

Esperem i desitgem que davant aquesta situació incerta que estem vivim estigueu  bé. 

Tenint en compte que això pot durar un temps i que el que està passant és una situació mai viscuda 

i sense precedents, ens preocupa molt el benestar dels nostres infants. 

Donades les informacions que tenim referents a l’estat de confinament, l’Equip Directiu 

conjuntament amb tots/es  els/les mestres de l’Escola, hem pensant en un recull d’activitats que us 

poden facilitar una mica l’estada a casa: 

RECOMANACIONS: 

Parleu  amb els vostres fills/es. L'estat anímic ens anirà canviant, tindrem dies bons i d'altres 

tristos. Tenim dret a sentir-nos angoixats i neguitosos, els infants són capaços d'entendre les coses 

si les hi expliquem amb amor i respecte. Hem de poder parlar i explicar amb paraules perquè 

entenguin el que estem vivint, explicar el perquè no estem a l'escola, per què la gent emmalalteix, 

per què no podem sortir al carrer. Hem de ser valents i dir les coses sense enganyar, no els hem de 

mentir, d'aquesta manera els podem ajudar a protegir-se. Amb tota certesa, en aquest temps 

anireu descobrint coses vostres i dels vostres fills/es que desconeixeu i és important verbalitzar-les, 

parlar amb ells i escoltar-los, mirar-los als ulls, fer-los partícips de tot. 

Acordeu un horari de coses a fer. Feu un horari bonic , creatiu i  pengeu-lo en el  lloc  que  més us 

agradi.  

Tingueu en compte espais de joc individuals, amb els seus germans/es o amb els adults que 

estiguin a casa. Els infants necessiten moure's, així doncs, ens podem saltar algunes normes i han 

de poder jugar per casa, xutar la pilota, jugar a fet i amagar, saltar, fer jocs de pistes... Ja sabeu que 

el joc és fonamental i que jugant aprenen. 

 I també un recull de coses de casa a fer, tals  com endreçar espais comuns ,l’habitació, joguines, 

parar i despara taula ... 

Ompliu la casa de dibuixos. Cada dia un i els guardeu. Aquests dibuixos projectes, manualitats, 

diaris del coronavirus, ladbooks ...els podeu fer en família  o individualment desprès els porteu Tots 

a l’Escola i farem una mostra amb els vostres treballs i una gran Festa. 

Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure i de poder estar amb els vostres fills/es, mentrestant 

gaudiu d'ells i de la màgia que els envolta.  

                                                                               Escola Escursell 

 


