
 
 

 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT, EMOCIONALMENT, FER UN TANCAMENT DE 

CURS AL JUNY? 
  
 

Com sabeu a La Granja, treballem des de fa 37 anys amb escolars (passen més de 18.000 
alumnes cada any), i en els darrers 13 anys utilitzem les eines de l’Educació Emocional. I 
tinc ara mateix la necessitat d'explicar el que està passant! 
  
La nostra feina comporta tenir molta informació del que passa a les llars amb 

nens/es, i també com se senten molts docents. I vull i volem compartir-ho perquè 
creiem que és important. En realitat us confesso que volem quedar-nos tranquils de 
que hem fet el que havíem de fer, traspassar aquesta informació i que no es quedi 
només a l’àmbit de La Granja.  
 
Diuen que hi ha quelcom pitjor que tenir un problema, i és tenir-ho i no saber-ho. 

I no podem evitar patir per les conseqüències que com a experts en Educació 
Emocional a la trinxera, veiem què passarà si no ens anticipem. 
 
La primera és per què és important, emocionalment, reprendre el curs al juny. 
 
Per dos motius. Per una banda, si no ho fem, es perdrà l’oportunitat (única) de fer un 

tancament d’aquest curs amb tot el que ha comportat (emocionalment, però també 
socialment i familiarment). Un tancar bé per obrir bé al setembre (nets per dins i 
llestos pels aprenentatges). I per l’altra banda, creiem que no ens podem permetre no 
gestionar de seguida el que els infants han estat patint, ja que després de l’estiu haurà 
quedat tot massa interioritzat/amagat en els nanos, pel que costarà molt més de 
gestionar (al setembre, tots haurem posat un tap, i costarà horrors treure’l per 

digerir/regular/gestionar-ho de manera positiva). I si aquesta feina no es fa (ara o al 
setembre encara que costi més), les conseqüències seran inevitables; augment 
d’agressivitat, disrupció i frustració a l’aula, acompanyada de pors, apatia i 
baixes autoestimes. 
 
La prevenció podria consistir en poder obrir al juny i amb totes les mesures de seguretat 

que calguin, amb l’objectiu de que cada docent pugui observar els alumnes afectats pel 
viscut i fer dinàmiques adaptades (n’hi ha i són fàcils). Francament, és perillós no 
adonar-nos del que molts alumnes estan vivint, especialment les famílies 
desestructurades o que hagin portat el confinament amb molta angoixa i ansietat , i els 
docents són vitals per adonar-se i poder actuar si cal. A més, es poden aprofitar un 
munt d’estructures a la natura, cases de colònies/albergs amb molts metres quadrats 

que faciliten les distàncies de seguretat i que es confereixen com a espais ideals per sortir 
un dia per aprofundir i accelerar la socialització perduda, connectar amb la natura, els 
animals, empatitzar i buidar-se de les emocions negatives per omplir-se de les 
positives. Com animals socials, el sentiment de pertinença i els vincles entre 
companys/es és vital per un sa creixement. I junts, ells i elles es fan forts i és clau 
aprofitar-ho. No pot ser que des del Govern de l'Estat no es tinguin en compte les 

necessitats bàsiques dels infants, ni que la por sigui la que prengui totes les decisions. 

https://barcelona.lagranja.top/


 
La segona és saber què està passant a les llars per entendre com arribaran els 

alumnes quan tornin a l’escola. 
 
Pràcticament tots els agents educatius estan d’acord que després del confinament, no 
podem pretendre fer veure que no ha passat res i començar l’escola fent classe de mates 
o socials. Seria tremendament deshumanitzat omplir de contingut els caps dels infants i 
joves perquè haurem d’atendre els cors vulnerables, ferits i atemorits de la majoria 

de nens i nenes. I els docents i educadors ens haurem de preparar. 
 
Per entendre com entraran els alumnes a l’aula, i què necessitaran, deixeu-me fer una 
foto del que veiem està passant a les llars . L’augment de les pors en els infants; por 
a la mort, a sortir al carrer, els malsons o l’insomni, estan augmentant setmana 
darrera setmana. Si no es preveu fer alguna cosa, des dels Centres Educatius, els 

Ajuntaments i els Departaments d’Educació i Joventut, la repercussió a nivell 
comportamental serà greu, i ocasionarà un augment de la conflictivitat als centres. De 
fet, és lògic, si els nanos no saben el que senten, no en són conscients, no ho podran 
regular d’una manera positiva per ells i pels que els envolten. I quantes més setmanes 
confinats sumem amb emocions negatives, més feina tindrem per arreglar-ho. A no ser 
que a “la tornada a l’escola” hi hagin recursos a l’abast, serveis o activitats als Centres 

que facilitin “buidar-se” d’allò negatiu que els ha anat omplint durant el confinament i 
intercanviar-ho per sentiments positius relacionats amb l’alegria, l’esperança i la 
fortalesa. 
  
I el problema que veiem és que si no tenen en compte que els nens/es puguin sortir al 
carrer per respirar, com a mínim, programin formar als mestres i activitats específiques 

pel que es trobaran a la tornada. 
 
Quant parlo de les emocions negatives que la pandèmia està provocant, parlo 
principalment d’aquestes: 

 
 La ràbia: Sentiment que sorgeix davant d’alguna cosa que sentim com injusta; 

estar tancats, no veure els amics etc. Si és intensa, no hi haurà control i provocarà 
un augment de l’agressivitat a l’aula, bullying i un clima de tensió que dificultarà 

l’aprenentatge curricular (de fet, la neurociència ja demostra que els estats d’ànims 
negatius rellenteixen la memòria i la capacitat cognitiva). 
 

 La por: L’emoció per excel·lència aquestes setmanes. De fet és tan present que 
s’ha convertit en l’altra gran pandèmia, la de la por. La por paralitza, és invasiva, 
contagiosa i ens fa fer la pitjor interpretació possible. Si no s’afronta (amb les eines 

de l’educació emocional per exemple), cada dia es farà més gran dins dels infants, 
els joves i els adults. És vital ser conscients de la por, regular-la i afrontar-la amb 
allò que tots els humans també tenim per superar-la: la valentia. Si no, la 
covardia (no atrevir-se a afrontar una por) es convertirà en la propera 
pandèmia. 

 

 L’ansietat és una emoció derivada de la por. Ens fa fer la pitjor interpretació 
possible respecte al futur. Té molta capacitat per desanimar-nos i desconfiar 
perquè no ens deixa veure una sortida. En apropa a la queixa i ens allunya de la 
proactivitat i l’optimisme. Habitualment ens baixa l’autoestima i ens converteix en 
insegurs. 



 
 

 La tristesa: emoció profunda que sorgeix davant d’una pèrdua (de persones 
estimades, però també de llibertat, estil de vida etc). Ens treu l’ànim i si no es 
regula, pot provocar apatia o estats depressius. A Catalunya ja estem vivint la mort 
de persones properes i l’impediment dels rituals d’acomiadament dels avis, amb el 
sentiment de culpabilitat que està aclaparant als pares i mares dels infants, 
s’hauria de treballar, com per exemple preguntant, abans de tornar a l’escola, 

quins alumnes han patit una pèrdua dolorosa, i el primer dia de classe, fer alguna 
cosa. És relativament fàcil si es prepara als docents amb temps (encara que 
sigui online). De fet, nosaltres a La Granja ja ho estem fent amb el servei gratuït 
d’Acompanyament Emocional i amb activitats per la tornada, per docents i també 
per tots els cicles de les diferents etapes educatives. 

 

Per tant, brindar als docents d’eines per gestionar la ràbia, la por, la tristesa o 
l’ansietat serà vital. L’Educació Emocional és com imagino sabeu,  el recurs per 
excel·lència per resoldre-ho. Recordar que les eines de l’Educació Emocional (que 
pertanyen a l’àmbit de l’educació, no al de la psicologia o la teràpia) ja comencen a estar 
integrades en força escoles. És qüestió només de donar-los recursos més concrets i 
facilitadors (els quals ens hem ofert per brindar gratuïtament al Departament d’Educació, 

encara que no ens han contestat). L’Educació Emocional és ciència aplicada i una potent 
eina preventiva. Si l’aprofitem i ens anticipem, podrem resoldre la situació amb pocs 
efectes secundaris a les aules. Simplement hem de buscar una estratègia intel·ligent 
per dissenyar mesures pràctiques i funcionals que podran minimitzar els efectes negatius 
de la pandèmia en els nanos, i apropar-nos al que volem que passi. 
 

Ara és el moment en que ens ajuntem i ens aprofitem els uns dels altres perquè 
junts, tirem del carro de l’Educació. Ningú sap tant com tots junts, diuen, i ara això 
ho hem de saber aprofitar (i demostrar) perquè els infants ens necessiten més que mai.  
 
Una forta abraçada!!! 
 
 
Cristina Gutiérrez Lestón, Educadora Emocional, directora de La Granja i autora de Créixer 
amb valentia 

 

 
PD: A Facebook i Instagram cada dia pengem recursos que podeu compartir a les vostres 

xarxes. 
 
  

https://www.facebook.com/LaGranjaEscola/
https://www.instagram.com/lagranjaescola/

