
 
 
 

 ARA ENS TOCA ALS EDUCADORS/ES 

  
Estarem preparats? Ens preguntem docents i educadors/es, preocupats per com ens 
arribaran els nanos després del llarg confinament, i dubtant si sabrem lidiar amb les 
emocions que han sentit els nostres infants i joves, amb el desbordament emocional 
que ha envoltat masses llars, el trencament de rutines i horaris, la relaxació dels límits 
o l’augment de la dependència a jocs, xarxes i sèries.  
  
La incertesa i la falta d’informació ens genera por, i per tant desconfiança, i ens fa fer 
la pitjor interpretació possible. El sentir que no tenim prou recursos per afrontar-ho 
ens provoca ràbia i malestar, i no poder abraçar als infants ens porta al desànim i la 
desmotivació. 
  
El repte és probablement el més difícil de la nostra carrera, i això espanta. La 
responsabilitat és enorme! I sí, ens faltaran eines, espais i recolzament. Les normes 
sanitàries ens estressaran i l’atenció constant i contínua ens esgotarà. Però ara ens 
toca a nosaltres!  Els sanitaris han fet la seva part, curar-nos, salvar-nos de la malaltia. 
I el relleu més important ara, és el nostre, els dels educadors/es per rescatar els nens 
i nenes del país.  Cicatritzar les seves ferides, que puguin expressar el sentit, entrenar 
les habilitats socials amb els seus iguals... i sobretot mirar-nos, somriure i ser feliços 
junts, i si pot ser, treure un aprenentatge positiu d’aquesta dolorosa pandèmia. 
  
Som educadors, som mestres, i aquesta és al nostra feina: L’APRENENTATGE. Sabem 
fer-ho i ho farem!!! 
  
Companys/es, prenguem el relleu amb valentia, optimisme i creient en nosaltres.  Els 
nens i nenes ens necessiten més que mai i ara ens toca sustentar, ser un pilar ferm i 
estable per a ells i elles. Junts i compartint el que sabem, la comunitat de docents, 

educadors/es i monitors/es agafem el testimoni... i podrem!       
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