
Benvolguts i benvolgudes pares, mares, famílies, 

Estem vivint una situació del tot excepcional i farcida d’incerteses, dos ingredients            
que propicien pors i angoixes. 

Sens dubte, per passar millor les hores de confinament a casa és important que els               
vostres fills i filles facin deures i mantinguin un hàbit de treball. Però també pot               
passar que us esteu atabalant amb les tasques escolars, els terminis de lliurament,             
les poques ganes de fer-los... 

La realitat és que ells, els nostres nens i joves, estan tant o més angoixats i                
espantats que nosaltres, els adults. No tenir escola, no poder veure els amics, no              
poder sortir de casa, no poder fer esport o el que feien diàriament, .... està sent tan                 
preocupant que fins i tot, potser, els provoca enuig, algun canvi de comportament o              
alguna actitud negativa. 

En circumstàncies com aquestes, el centre d’interès no hauria de ser si avancen             
més o menys en les tasques escolars o si es quedaran endarrerits, doncs quan              
tornem a les classes ens posarem tots al dia ràpidament. Ara, el que més importa és                
que ells se sentin el més segurs possibles amb el pare, la mare, els germans i                
sobretot que rebin tot l’afecte que necessiten. Ara, hem de procurar que aquesta             
experiència, un cop acabi, es transformi per a tots ells en un record el menys               
negatiu i traumàtic possible. Això és el que veritablement importa! 

I per acabar un consell pel que fa als deures. Els alumnes reben les tasques               
conjuntament amb les instruccions. Deixem-los que ells, sols, llegeixin i interpretin           
les instruccions i després realitzin les tasques. D’aquesta manera contribuïrem a           
desenvolupar la seva capacitat d’autonomia que, de fet, és tant o més important que              
els coneixements que adquireixen, doncs els coneixements sempre es poden          
adquirir mentre que ser autònom només s’aconsegueix si, abans, s’ha exercitat bé            
l’autonomia personal. Aprofite’m aquesta oportunitat! 

Una forta abraçada i fins molt aviat, 

La direcció 
Institut Martí Dot 
 

Sant Feliu de Llobregat, 26 de març 2020 
 


