
EL CORONAVIRUS ENS ENSENYA

Estar confinats a casa dies i setmanes és una experiència de vida
que ens està canviant a tots/es. Aprofitem aquesta situació per 
fer-ne un aprenentatge que ens permeti créixer com a persones. 
Els nostres fills/es estan aprenent a

● Ser més empàtics.
● Valorar la salut.
● Millorar la higiene personal.
● Adaptar-se a les necessitats.
● Tenir consciència social.
● Gestionar les emocions.
● Ser més creatius
● Valorar la sanitat.
● Estimar la familia.
● Ser ordenats/des.
● Valorar el que tenim.
● Ser més civics.
● Saber esperar. Nº 26● Saber esperar.
● Aprendre a conviure.
● Saber relaxar-se.
● Valorar la família i les amistats.
● Cuidar els que estimem.
● Ser autodidàctes.
● Gestionar l’avorriment.
● Aprendre noves tecnologies.
● Valorar la vida.
● Aprendre tasques de la llar.
● Respectat la mort. Aprendre que es un dol.
● Ser més disciplinats i responsables.
● Saber apreciar l’aqui i l’ara.
● Respectar l’autoritat i les normes.
● Saber estar i comportar-se
● Ser conscients de la realitat
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PROTECCIÓ DELS INFANTS

Cal que els infants també segueixin les recomanacions i mesures de
prevenció sanitàries. Aquestes mesures d’higiene els hi seran útils per
tota la vida facilitar utilitzant la imaginació.

•Rentar-nos les mans mentre cantem una cançó (la durada de la cançó
ens indica el temps que hem d’estar rentant-nos les mans per
assegurar-nos que ens les rentem adequadament), o incorporant algun
tipus de joc imaginatiu.

•Tossir o esternudar tapant-nos el nas i la boca amb un mocador d’un
sol ús o amb el colze com si ens poséssim una capa de superherois.

• Evitar tocar-se el nas, els ulls o la boca com un joc, de manera que
cada cop que ens toquem una d’aquestes parts es perd un punt.

• Evitar el contacte físic amb els altres, mantenint un metre o dos de
distància, com si tinguéssim una bombolla invisible al nostre voltant.
Aviseu-los que això serà temporal i que després podran tornar a
abraçar i tocar.

BENEFICIS QUE APORTA QUE ELS NOSTRES FILL/ES
COL.LABORIN EN LES TASQUES DE LA LLAR

La realitat amb que ens trobem normalment és que el ritme del dia a dia
fa que tots anem molt enfeinats i estressats i que no tinguem temps
per ensenyar als nostres fills/es a col·laborar en les tasques de la
llar ni temps per esperar que facin les coses. Ara, que estem a tothora
a casa, poden participar i col.laborar per afegir el seu granet de sorra
pel bé de la comunitat familiar.

Implicar els nostres fills i filles en les tasques de la llar aporta molts
beneficis, en aquest apartat ho descobrireu:

● Potencia que hi hagi una millor convivència en el nucli familiar.
● Possibilita que els diferents membres de la família cooperin per

un bé comú.
● Potencia que els infants augmentin la seva autonomia.
● Afavoreix que els infants se sentin membres actius i

participatius de la comunitat familiar.
● Potencia que els infants siguin més agraïts i empàtics, que

valorin els esforços que fan els altres.
abraçar i tocar.

• Ajudeu-los a comprendre que el fet de no sortir de casa és per
protegir a les persones més vulnerables.

• Recordeu que els pares sou un model per als vostres fills i les
vostres filles i la manera com afronteu la situació estressant pot
afectar a com ho viuen els infants. Per això és important mantenir la
calma i transmetre-ho als nens i nenes.

• Tan bon punt s’iniciï el pla de desconfinament, seguiu-lo tot
respectant les mesures proposades.

Aqui teniu un CONTE que us pot anar molt bé:

LA ROSA CONTRA EL VIRUS

● Potencia que els infants siguin més agraïts i empàtics, que
valorin els esforços que fan els altres.

● Afavoreix que es creïn vincles més potents entre els diferents
membres de la família.

● Potencia que els infants siguin més responsables i que actuïn
amb més maduresa.

● Alleugereix la sobrecàrrega a què estem sotmesos els adults
en el nostre dia a dia.

● Potencia que els infants siguin més disciplinats i metòdics.
● Afavoreix que els infants siguin conscients de l’esforç que

comporta fer les tasques de la llar.
● Possibilita que els diferents membres de la família puguin reduir

el nivell d’estrès.
● Potencia que els infants aprenguin les tasques de la llar per

ser independents en un futur.


