
 

 

Com podem saber els educadors el que els nostres alumnes vivint a casa? 

 

Aquest últim trimestre de curs, els docents estan connectats online, així que jo el que 
faria és fixar-me en les seves mirades, en la seva actitud, i si: 

-Algú està apàtic, no somriu, no té ganes, no li fa il·lusió veure'm: hi ha tristesa! trucaria 
als seus pares i preguntaria com estan ells, i els donaria alguna activitat per a fer a casa, 
com les que tenim a la nostra web (gratuïtes: lagranja.top). Faria un seguiment en cada 
connexió, i alguna dinàmica amb ells i elles que permetés expressar, compartir el que 
sentim, sent jo la primera a explicar un moment trist del confinament i com vaig 
aconseguir reposar-me. 

-Algú està insegur, desconfiat, pregunta tota l'estona per si ho ha entès malament, tem 
equivocar-se o fer les coses malament: segurament hi ha por! Faria el mateix que en el 
cas de la tristesa, però referida a les pors. 

-I si algú està enfadat, amb morros, passa de tot, contesta malament o falta el respecte: 
la ràbia l'ha conquerir! Hi ha exercicis de regulació d'aquesta emoció molt fàcils 
(respirar, mindfulness) i l'ajudarà a expressar que és allò que troba tan injust. Hi ha 
molts recursos al Planing Emocional. 

Només amb això, estaria donant-los una vàlvula de fuita, petita tal vegada, però 
suficient perquè l'olla no exploti. I per descomptat, faria el possible per a trobar-me 
amb ells al juny, quan les autoritats ho permetin, i els abraçaria, i ploraríem junts 
perquè no ens faria falta ni dissimular ni amagar que els nostres cors ferits, vulnerables i 
atemorits, per fi poden respirar i ser acariciats. 

Sí, això és el que faria… i faré!!! 😊  
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