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Primeres recomanacions per temps de confinament 

 

Ja acumulem uns dies de confinament, i les notícies avancen que possiblement 

això s’allargui. Es tracta d’una situació totalment nova per a tots, de caire global 

i mundial, on la col·laboració de cada un de nosaltres farà possible superar la crisi. 

Us comparteixo algunes pautes generals a seguir per a fer-ho tot més portable 

per als nens i nenes. 

Estar confinat no significa renunciar a mantenir una rutina, que ens ajudarà a 

sentir-nos segurs i motivats.  Per establir una rutina es recomana: 

 Respectar uns horaris de llevar-se i anar a dormir, així com en els àpats. 

 Diferenciar entre els horaris d’una rutina setmanal i durant el cap de 

setmana. 

 Estructurarem el dia combinant diferents tipus d’activitats, que podem 

englobar en 3 grans grups que son el joc didàctic, joc compartit i l’activitat 

física. 

 En base a cada edat, participació i responsabilitat davant determinades 

tasques de la llar. 

 Destinar algunes estones a la lectura i tasques d’estimulació intel·lectual. 

 Establir uns moments per a posar-se en contacte amb familiars, parlar amb 

avis, cosins, tiets/es tant per telèfon com videoconferències. 

És molt pràctic preparar un horari setmanal conjuntament amb els fills/es i penjar-

lo en un lloc comú de casa. 

Joc didàctic 

El joc didàctic és el que simula més les activitats escolars i a la llarga es converteix 

en l’estona dedicada a fer els deures. Exigeix cert esforç per part del nen/a, i les 

activitats han de durar poca estona per als més petits, i els més grans poden 

allargar el temps de concentració. Tot i que l’hem de planificar els adults, l’han 

de fer ells sols i son activitats com 

 Plàstica: pintar, retallar revistes, punxar, gomets, enganxar, plastilina, fang, 

colage,... 

 Puzzles, trencaclosques, endevinalles... 

 Exercicis de psicomotricitat fina i coordinació visomanual: fer collarets de 

macarrons o altres pastes, cosir... 

 Mandalas, que poden pintar o enganxar tot tipus de material com sorra, 

pedretes, fulles... Les podeu baixar per internet. 

Els més grans poden aprendre a programar amb llenguatges tipus Scratch 

(https://scratch.mit.edu/) o Code (https://code.org/).  

A partir dels 10 anys o inclús abans és un bon moment per aprendre a escriure al 

teclat amb tots els dits amb aplicacions gratuïtes com el Typing Club 

(https://www.typingclub.com/). 

https://scratch.mit.edu/
https://code.org/
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Es tracta de promoure aprenentatges i habilitats que aniran incrementant amb la 

pràctica, i gràcies a la rutina diària podran assolir millores que ells mateixos 

valoraran. 

Joc compartit 

Una part del dia està be destinar-la al joc compartit amb el que el nen/a adquirirà 

habilitats de saber guanyar i saber perdre, a compartir, a seguir un protocol o 

instruccions. Els jocs de taula on hi ha anàlisi, estratègia, reflexió, presa de 

decisions en cada moment depenent del que fa l’altre participant, son ajudes 

que facilitaran el seu desenvolupament. També tenim versions més expansives del 

joc compartit com son cuinar amb els pares i germans, cosir, fer bricolatge o 

arreglar aquelles coses de la casa que sempre tenim pendents, fer ordre 

conjuntament, teatre (fer de mestre i alumne, comprar i vendre, titelles, disfresses). 

Una modalitat del joc compartit que fomenta el treball en equip és el Joc 

Cooperatiu, que és aquell que gràcies a la contribució de cada un dels 

participants es pot aconseguir l’objectiu. N’hi ha per a totes les edats i la 

satisfacció d’aconseguir el repte  és superior i compartida. 

Activitat Física 

L’activitat física per si mateixa és un generador de benestar físic i emocional. Estar 

tancats a casa durant un termini indeterminat, sense anar a l’escola ni activitats 

extraescolars, ni caps de setmana a l’exterior ens pot portar a un estat d’ànim 

força baix. Per superar aquest malestar, està be intercalar, entre les activitats més 

intel·lectuals o lúdiques moments d’activitat una mica més intensa, i que ens 

ajudin a desconnectar mentalment de tot plegat i centrar-nos en el nostre 

benestar. Hi ha moltes maneres de fer activitat, i Internet és una font inesgotable 

d’idees. Cada edat té un tipus d’activitat més adequada i efectiva, també en 

funció del moment, i la selecció adequada farà que els nens es sentin millor. És 

una altra activitat per fer conjuntament amb ells. 

Us animo a establir una rutina que inclogui aquesta mirada i segur que en traurem 

molt de benefici. Ànims i una abraçada a tothom! 
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