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Ben segur n’hem après moltes coses 

 

Ja estem a la recta final del curs més diferent que recordem. Hem sentit molt a parlar 
de teletreball, també ens han dit que es feia educació a distància o tele-formació. 
Des del meu punt de vista ni s’han donat les condicions ideals per a teletreballar 
(espais i entorn adaptats, horaris estables, eines apropiades), ni tampoc per a la 
formació a distància de qualitat (continguts adaptats a la formació a distància i a 
cada edat, connexions estables, ordinadors individuals per a cada alumne, 
plataformes educatives ben parametritzades, professors amb recursos). De cara a 
valorar l’aprofitament, cal diferenciar molt per edats i les seves necessitats 
educatives, objectius pedagògics i de desenvolupament, i el paper dels pares ha 
estat determinant per l’evolució dels petits i petites. 

Però malgrat tot això, sí hem superat amb èxit l’adaptació a unes condicions molt 
rigoroses, incertes i canviants de confinament, ensenyant (els mestres) i aprenent (els 
alumnes) tots des de casa, i sense mètodes validats, equipament ni infraestructures 
dissenyades per a aquesta situació, si no tot, des de la més bona de les intencions.  

El que sí podem assegurar és que tots (també els més petits) hem esdevingut més 
competents digitalment, capaços de gestionar trobades en diferents formats i 
vídeo-plataformes i hem normalitzat l’accés i ús de tot tipus de recursos que fins ara 
ens eren aliens. Gràcies a aquest aprenentatge han sorgit moltes propostes sobre 
com preparar-nos de cara a un nou confinament, i si més no, com compatibilitzar la 
transmissió de coneixement a través de les pantalles. 

És una evidència que el COVID-19 ens ha agafat a tots a contrapeu. L’escola s’ha 
hagut de transformar, per no dir capgirar, per seguir la seva activitat pedagògica 
en un espai virtual que no tenia creat i no hi ha hagut temps d’adaptar els continguts 
ni currículums a la nova realitat. Però els valors s’han mantingut ferms i presents. 
L’escola haurà de fer un gran esforç per a transformar-se digitalment, però sense 
perdre l’essència i potència que ens ofereix una educació presencial. Possiblement 
el camí està en un punt entremig, que també exigirà una forta implicació i 
compromís de les famílies, que hauran de dotar-se de les eines adequades a la llar. 

Tot té una cara bona, i malgrat la duresa emocional i física que ha representat el 
confinament, ens arriben comentaris de famílies que expliquen com gràcies a 
aquest ‘aïllament’ han reforçat els seus vincles. Han aprofitat l’oportunitat d’haver 
de passar els dies junts en un espai limitat per conèixer els fills en un context i situació 
no convencional. Hi ha germans que han trobat en l’altre aquell aliat per passar una 
bona estona, altres han descobert com els pares/mares poden ser un bon referent 
per mantenir l’aprenentatge al dia. Hi ha hagut moments difícils, de desencert, 
avorriment, tristesa, angoixa o senzillament ganes de sortir, però que s’han resolt i 
superat en el context del nucli familiar, el que ha enfortit la relació interna. La gestió 
del dia a dia amb els més petits ha esdevingut un motiu per desenvolupar la nostra 
creativitat ampliant en l’imaginari els límits que ens imposen les parets de casa. Hi ha 
un petit curt que comparteixo que penso il·lustra el que molts de nosaltres hem 
viscut. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XgBhhzRPe7E 

Volia complementar aquesta nota amb un petit apunt teòric que espero us pugui 
ajudar durant aquest estiu. Els nens/es es desenvolupen en quatre àmbits, el 
personal, familiar, social (amics) i escolar. És important mantenir un equilibri entre 
aquestes dimensions, ja que quan una trontolla, les altres actuen de suport mentre 
tornem a l’estabilitat. Durant el confinament els nens/es han vist com l’entorn escolar 
s’ha desmuntat però també s’ha reinventat per mantenir ferma la transmissió de 
valors. L’activitat social i el joc en grup ha pràcticament desaparegut i això ha 
afectat el pla personal amb un còctel d’emocions que possiblement no havien 
experimentat abans. La família més propera ha estat el pal de paller que ha substituït 
les mancances de les altres àrees, tant necessàries per a l’equilibri general. És en 
aquest aspecte que penso els pares i mares es mereixen un fort reconeixement per 
haver sabut transmetre valors com l’adaptació a situacions difícils, resiliència (saber 
veure allò positiu malgrat l’entorn i context desfavorable), la paciència, l’educació, 
mantenir rutines, molta creativitat, potenciar la curiositat, agraïment (recordem els 
aplaudiments als sanitaris) tolerància a la frustració i entusiasme i il·lusió per seguir 
endavant. Aquest estiu, amb el final de l’estat d’alarma, animo a treballar les 
dimensions que han quedat limitades aquests darrers mesos, potenciant l’activitat 
amb amics, no deixant d’aprendre (hi ha lectures, vídeos, canals de youtube, etc. 
molt interessants adequades a cada edat), i com no, aprofitar que ens hem conegut 
tots millor per estar molt pendents del seu estat emocional i trobar espais per a que 
comparteixin els seus sentiments. 

Afortunadament aquests dies ja hem vist com s’han tornat a obrir les portes, 
tímidament, i els crits del joc ja sonen al jardí de l’escola i son un senyal del retorn a 
l’activitat. Es fa difícil pensar que ara hem d’esperar tres mesos més per tornar a 
gaudir d’aquesta melodia! i esperem que tot quedi en un punt d’inflexió vital que 
ens ha fet prendre perspectiva de la rutina accelerada del que en diem normalitat. 
Tanquem el curs però no l’escola, que es reobre per preparar la següent etapa en 
un nou context més incert. 

Ha estat un plaer rebre les vostres consultes i poder-vos recolzar i orientar en l’enfoc 
de les moltes situacions que us heu anat trobant amb els fills. La coordinació amb 
l’escola, amb recursos molt limitats, una implicació incondicional i continuada de 
l’equip directiu i dels i les mestres han estat claus per arribar al final d’aquest curs 
tant insòlit. Em sento molt agraïda d’haver estat a la vostra disposició i útil en el 
procés d’acompanyament, ja que la tasca educativa i pedagògica és un treball 
d’equip coordinat on cada part és necessària en el camí dels nens i nenes per 
guanyar en autonomia. 

Em sento molt afortunada de formar part de l’equip del DMS, agraeixo la confiança 
de molts de vosaltres comptant amb el meu recolzament, i espero ens retrobem el 
nou curs a l’escola, aquesta vegada presencialment. 
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