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QUÈ FEM AMB INFANTS I ADOLESCENTS DURANT EL TANCAMENT D'ESCOLES I 

INSTITUTS? 

Una proposta d’Iñaki Andrés - GrupIREF 

 

Davant les situacions noves i complexes que estem vivint, us oferim algunes reflexions per a 

l'educació dels nostres infants i joves. Lamentem la crisi del coronavirus, però també podem 

aprofitar les ocasions que ens brinda per a desenvolupar actituds i comportaments que ens 

ajudin de forma positiva. La crisi actual no és només un tema sanitari. Tenim informació mèdica 

i consells sobre com actuar amb higiene i mesures preventives. Però... 

 

En aquest temps de més contacte dins de la família podem fer: 

- Dialogar sobre les situacions plantejades, recollint el parer i els temors dels infants i 

contrastant les notícies o rumors amb claredat. Això ens pot ajudar a ser més conscients del 

paper que els humans tenim en el món i de les conseqüències d'actuar d'una manera 

individualista o solidària. Reforça les habilitats de pensament, d'escolta, d'expressió i de 

diàleg. 

- No oblidar en aquesta anàlisi els grans problemes de la humanitat: les desigualtats 

socials, les desigualtats de gènere, la fam en el món, la pau i les guerres, els refugiats, el 

canvi climàtic... Que el coronavirus no ens amagui altres aspectes de la realitat i no ens faci 

perdre la perspectiva dels temes importants. 

- Procurar que l'activitat principal dels nostres fills i filles no siguin les pantalles: limitar la 

televisió, jugar a jocs virtuals o dependre del mòbil. 

- Dit això, i sent realistes, probablement serà inevitable dedicar una mica més de temps a 

la tv. Es pot aprofitar per a veure, a ser possible en comú, comentant i aprenent junts 

pares i fills, alguns documentals o pel·lícules que aporten coneixement, valors i 

entreteniment de qualitat. Sobretot, allò que ens ajuda a entendre el món i les persones, no 

només a distreure'ns i a passar el temps. 

- Escoltar músiques d'estils diversos o veure imatges artístiques a les quals no prestem 

atenció habitualment. Obrir-se a el que és nou i a el que és desconegut ens enriqueix i ens fa 

més lliures, ja que podem triar entre més opcions. 

- Dedicar temps a la lectura, amb llibres de casa, de l'escola o de la biblioteca municipal. 

Fomentar l'intercanvi entre famílies. 

- Realitzar activitats creatives com ara dibuixar, pintar, modelar, escriure... 

- Jugar a jocs cooperatius, de construcció, d'imaginació... 

- Cuinar i fer conjuntament activitats casolanes: bricolatge, netejar i endreçar 

habitacions, treure coses inútils de la casa, organitzar fotos familiars... 

- Fer molt d'exercici físic. I sobretot sortir a l'aire lliure, fer excursions, jugar en medi obert 

al camp... 

- I tantes més que se us acudiran amb una mirada creativa... 

 

Fem jugar el coronavirus a favor d'uns fills i filles més conscients i responsables en un 

ambient de coneixement, col·laboració, creativitat i autenticitat. 
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