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Aquest document elaborat pel CRETDIC ofereix diferents nivells de lectura: 

- Els ressaltats en negreta ofereixen una lectura ràpida de les recomanacions més 

rellevants (una mena de "guia ràpida" per ajudar a orientar l'acció i la reflexió) 

- El text complet, a més, aporta arguments per a fonamentar les actuacions o 

recomanacions proposades i per a potenciar la reflexió en els centres. 

- Els annexos, amplien algunes reflexions o ofereixen eines concretes per 

desenvolupar determinades recomanacions esmentades en el text. 
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- INTRODUCCIÓ 

 

La situació actual genera un elevat malestar i estrès per a moltes persones: 

cansament, ansietat, irritabilitat, por, dificultats de concentració, etc. poden ser algunes 

de les manifestacions més habituals. L'alerta sanitària i la situació de confinament han 

implicat, no només una profunda restricció en la llibertat de moviments, sinó també en 

la qualitat de les interaccions socials i comportaments habituals de vida i de retruc en 

les dinàmiques familiars; tant en les dels alumnes com en les dels docents, mobilitzats 

també per les seves pròpies angoixes i realitats. Malauradament, algunes famílies 

hauran hagut de fer front a situacions traumàtiques de pèrdua, d'hospitalitzacions, de 

malaltia, de neguit.  

 

El confinament ha canviat l’escenari en el que s’ha desenvolupat la relació 

docent-alumne-família. Les escoles i instituts ens trobem en una situació 

desconeguda pel que fa a aquesta relació. Donada la particularitat del moment, on els 

actes presencials no han estat possibles, s’ha hagut  d’improvisar un tipus de 

comunicació a la que no estàvem avesats. El temps de confinament  ens ha permès 

reflexionar sobre com ha estat la comunicació amb les famílies. Cada centre ha 

buscat la millor manera d’apropar-se i acompanyar en aquests dies de 

confinament on la  incertesa i el desconcert ens ha  obligat  a prendre decisions que 

mai havien estat plantejades.  

Davant aquesta nova realitat, creiem molt pertinent preguntar-nos com podem 

acompanyar a les famílies  a partir d’ara. 

 

 

El retorn: un acompanyament mutu. 

 

● És important dedicar-hi temps i espai a aquest retrobament físic en l'espai 

educatiu per poder parlar de l'experiència insòlita que ha suposat aquesta 

situació excepcional.  

 

● Especialment en aquelles situacions en les que caldrà donar suport i 

acompanyament als companys/es que han viscut la malaltia o pèrdua 

d’algun familiar proper, els que hagin presentat malestar psicològic durant 

el confinament bé els que puguin manifestar patiment en el mateix retorn a 

l’escola.  

 

● Però també ens hem d’acompanyar per valorar el sentiment de solidaritat 

que compartim i la il·lusió del retrobament. La importància de compartir que 

necessitem dels altres per anar endavant. 

 

 

El retorn: una oportunitat 

 

● Cal tenir present i no obviar el fet que la tornada a l'escola es dóna després 

d'un període d'emergència sanitària, en un moment en que es desconeix quina 

serà l’evolució i amb la previsió de que s’hauran d’habilitar moltes mesures de 
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protecció. Això marca un fet diferencial importantíssim doncs ens posa 

davant una situació totalment insòlita davant de la qual no tenim referents 

previs d'actuacions. Infants, joves i adults ens hauríem de prendre la nova 

situació com una oportunitat per preparar el retorn al que segurament serà una 

nova quotidianitat escolar que haurem d’anar construint entre tots poc a poc. 

Una oportunitat per entendre col·lectivament el que ha passat.  

 

● Una oportunitat per fer de la vivència personal i subjectiva del 

confinament una experiència social compartida. Una oportunitat  per 

extreure’n un saber del que ens ha succeït compartint el que cadascú ha après. 

Una oportunitat per fer-nos responsables del temps que ens ha tocat viure 

obrint nou horitzons de futur. Una oportunitat per fer-ho conjuntament en els 

diferents àmbits de la comunitat educativa (institucional, equips, aula, etc.).  

 

● Però com és una oportunitat i no una obligació és importat respectar el 

desig de cadascun en compartir o no la seva experiència. Cal acollir amb 

tacte el malestar i patiment que puguin expressar les persones i oferir 

l'acompanyament per ajudar-los a pensar sempre que ho vulguin. És necessari 

que cadascú pugui fer les seves pròpies demandes de forma que no visquin el 

suport d’una forma intrusiva. Que puguin seguir el seu propi camí per 

interpretar i subjectivar la seva experiència. 

 

● El retorn, ja sigui quan el preparem o bé quan arribem als centres, és una 

bona ocasió per valorar en equip com s’ha plantejat la seqüència del que 

calia aprendre en condicions espacials i temporals inusuals . Millorar si es 

el cas com presentar i organitzar els continguts i sobre tot com encarar les 

dificultats que han tingut i tenen els alumnes per aprendre’ls. 

 

1- EL RETORN I L'ACOLLIDA DES DE LA PERSPECTIVA DELS 

PROFESSIONALS 

 

En aquest apartat hem de fer menció especial, sense ànim de ser exhaustius,  a 

l’estrès específic que suporta la comunitat educativa.  

Pel que respecta als  docents.    A les situacions personals de cadascú, s’hi afegeix la 

d’haver de fer front a la docència amb eines que no utilitzaven fins al moment; 

respondre a la demanda de suport emocional i personalització de la docència amb  

horaris poc regulats i  alumnes i famílies a les que no arriben. Trobar l’equilibri entre 

l’acompanyament i la intromissió en la relació amb els alumnes i famílies és un altre 

dels elements de complexitat d’aquest moment. 

A tot això s’hi ha d’afegir la pèrdua de la intimitat. Alguns cops amb la utilització dels 

telèfons particulars per fer les tutories i en la majoria amb el fet d’obrir la casa a la 

comunitat educativa. 

Tot això en un ambient de manca de reconeixement social de la tasca que estan duent 

a terme. 
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També cal recordar que l’educació viu una situació del que podríem anomenar estrès 

estructural i que es relaciona amb:  

-         Que passa quan es fa escola a casa? 

-         L’escletxa digital i l’escletxa social. 

-         Respondre sense poder anticipar ni planificar 

 

Entenem doncs que la tornada a l'escola es pot produir en alguns casos dins del 

marc d'una vivència d'estrès-posttraumàtica. (vegeu més consideracions al 

respecte en l'Annex 1) 

 

Alguns eixos per organitzar el retorn 

 

EIX 1: el temps 

 

El retorn a l’escola és un procés en el qual hem de poder articular el temps que 

determina l’administració, el de l’escola i el que té a veure amb la subjectivitat de cada 

persona. És important respectar, en la mesura del possible, els diferents temps dels 

professionals.. 

 

● En aquesta situació tan inusual que hem viscut vàrem haver d'assumir molt 

ràpidament la necessitat del confinament i ara hem d'anar matisant i 

argumentant, més a poc a poc, les raons per les quals ja podem anar 

relaxant alguns dels seus aspectes. Hem de recordar que per confinar-nos va 

fer falta un temps de preparació i també d'adaptació: revertir-ho també 

necessitarà temps, si més no, el que cada persona necessiti. 

 

● Ara hem de tenir en compte el ritme i els processos que cada persona pot 

necessitar per adaptar-se a les noves circumstàncies. Aquests moments 

difícils impacten de forma diferent en cada persona i cada persona l’expressarà 

d’una manera diferent, així mateix cada professional farà servir recursos 

personals diferents per encarar el retorn a la normalitat. És bo respectar els 

ritmes personals i les formes d’expressió de cada persona en aquests 

moments. Cal saber esperar el moment i les situacions en les quals estiguin 

preparats per a implicar-se. 

 

● El malestar d’algunes de les persones que integren la comunitat educativa 

d’una escola o d’un institut es poden manifestar i estendre més enllà del 

desconfinament. És previsible, per exemple, que alguns d’ells manifestin el 

seu malestar precisament en el moment del retorn, altres més endavant, 

de forma demorada, quan l’alerta ja sigui menor i, fins i tot, quan es comenci a 

recuperar una certa quotidianitat.  
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EIX 2: espais / planificació 

 

● Per tractar i abordar la complexitat del retorn necessitarem d’una conversa 

pedagògica regular. Hem de fer tot el possible per fer-la sostenible en el 

temps. Parlar i elaborar els conflictes no ha de ser entès com una catarsi, sinó 

com un procés d’anar posant paraules i lligant experiència viscuda i vivència 

emocional. I per tal menester, cal temps i cura.       

 

● És recomanable planificar el procés de tornada a l’escola i l’institut 

considerant les necessitats de la comunitat educativa a través de les  

diferents dimensions  i estaments que estructuren l’organització i la 

dinàmica d’un centre (Institucional, equips docents, CAD, etc.) 

 

● L’ equip directiu i la CAD amb el suport del’ EAP i la Inspecció són 

estaments que han de donar coherència i cohesió a les decisions que es 

prenguin durant el procés de retorn al centres. Organitzar les reunions i el seu 

contingut  (CAD, equip docent, claustre…) tenint en compte que caldrà anar 

posant en comú les diferents situacions que vagin esdevenint tant amb els 

professionals com amb l’alumnat, tant a nivell individual com grupal. També 

amb les famílies.  

 

 

EIX 3: continuïtat / discontinuïtat      

 

Alguns dels professionals probablement no es reincorporaran a la tasca docent 

presencial a l’escola, alguns de manera definitiva (jubilació, problemes de salut, 

finalització de substitucions…) i altres de manera provisional (malalties cròniques que 

ho fan desaconsellable, disseny de l’administració d’incorporació progressiva…).  És 

important pensar en com incorporem als equips i al treball compartit a 

professionals que estan en situacions  personals i laborals molt diverses 

Així mateix aquest temps de confinament ha representat un trencament i l’escola que 

trobarem no serà la mateixa que vàrem deixar, malgrat això, cal pensar en com 

donar una certa continuïtat a: 

 

● La tasca feta en el període previ al confinament, el realitzat durant el 

confinament i el que haurem de fer en els propers temps.   

 

● A dinàmiques de treball d’equip. 

 

● Als vincles establerts entre els propis professionals i amb l’alumnat. 

 

En aquest sentit donar continuïtat, en la mesura del possible, als equips i 

introduir-hi els mínims canvis possibles és una mesura aconsellable. Al mateix 

temps, es fa necessari pensar processos d’acollida als professionals de nova 

incorporació al centre que tinguin en compte la situació. 
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Eix 4: protecció / vulnerabilitat 

 

Les condicions de gran fragilitat en què es desenvolupa la tasca educativa a l’actualitat 

fan aparèixer vivències de vulnerabilitat i desemparament, així cal que les tres 

formes de la cura (cuidar-se, cuidar l’altre i ser cuidat), siguin una prioritat 

personal i institucional. 

 

La cura, el cuidar, té diverses vessants: 

 

● El suport a les necessitats personals i professionals. 

 

● El reconeixement dels companys, les direccions i l’administració de la  

contribució a les tasca col·lectiva en unes condicions molt adverses.. 

 

● Estratègies de protecció envers els riscos encara existents d’emmalaltir. 

      

Igualment el respecte i l’escolta de les necessitats i els neguits son fonamentals: 

 

● Hem de procurar escoltar-los, que ens puguin explicar si alguna cosa els fa 

por o els preocupa per poder-ne parlar i pensar maneres de resoldre-ho. Si els 

professionals manifesten neguit es pot pensar en alguna forma 

d'adaptació progressiva a la nova situació. Cal no generar situacions de 

conflicte respecte això. 

 

● Els professionals hem de procurar no imposar-nos i imposar als altres les 

nostres esperances, les nostres il·lusions i ganes de retrobar-nos, en tot 

cas hem d'ajudar-nos per entendre de manera mancomunada que ens convé 

fer ara i que és una nova possibilitat que tenim de fer alguna cosa en comú que 

fins ara no podíem. 

 

 

 Eix 5: equip docent / equip educatiu 

 

El retorn dels professionals a l’escola no ha de ser pensat només en relació als 

docents. Hi ha tot un seguit de professionals, que en conjunt constitueixen 

l’equip educatiu del centre, que ha de ser tingut en compte en aquest procés de 

retorn (PAS, monitors, vetlladors, personal de cuina i neteja). 

 

A més d’estar vivint les mateixes circumstàncies que els docents, alguns d’ells han 

patit i segueixen patint circumstàncies laborals adverses (per ex. suspensió de 

contractes,). Incloure’ls en les propostes i el disseny del retorn, i en els 

processos d’acompanyament en el retorn a l’escola és fonamental. 
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Actuacions abans de l'arribada de l'alumnat 

 

● Les condicions del retorn dels professionals es comencen a jugar en 

l’acompanyament que fan el equips directius, inspecció i serveis 

educatius al professorat i en l’assessorament que se’ls dóna per dur a terme 

la seva feina. 

 

● Es tracta de començar a posar-nos d’acord. Tot i que no ens puguem 

trobar encara en el centre cal prendre acords sobre temes relacionats amb 

l’organització dels primers moments de trobada amb els alumnes 

(col·lectivament/personal), la planificació del retorn a la normalitat (tornar a les 

activitats habituals del centre educatiu), la previsió de les respostes d’alguns 

alumnes i de les famílies, la identificació d’alumnes vulnerables, etc. Sense 

improvisar però al mateix temps sabent encarar col·lectivament lo inesperat. 

 

● És possible que no tots els docents tinguem la mateixa disposició pel retorn 

dels alumnes. En molts casos això dependrà de la experiència personal durant 

el confinament. Per això és important que si ens sentim inquiets o 

angoixats pel tema del retorn tractem d’afrontar col·lectivament i en la 

distancia els nostres neguits i preocupacions per tal que las nostres pors i 

temors no influeixin en la situació de retrobament.  

 

● És important que els nens vegin als seus professors tranquils quan els rebem, 

que percebin orientació en les propostes, claredat quan s’expliqui què farem 

plegats (ja sigui des del punt de vista sanitari, social i/o curricular) El món adult 

de l’escola s'ha de constituir en una base segura de confiança. Els adults 

hem de transmetre seguretat als nens. Cal treballar i conversar plegats i en la 

distància per tal que això sigui possible quan arribem a l’escola. 

 

 El moment de l'acollida 

 

● Els docents i el conjunt de professionals de l’Educació necessitarem d’un 

primer moment de retrobada personal amb els nostres companys. Donant 

continuïtat al treball compartit que s’hagi pogut desenvolupar en el temps previ 

(abans) al retorn.  

● És important no fer coincidir la data d'inici de l'activitat dels docents amb 

la dels alumnes, perquè, d'aquesta manera, podem oferir temps i espai als 

mestres i professors per a trobar-se, posar en comú, compartir i organitzar. 

Això és fonamental perquè estiguin preparats després per a rebre els alumnes: 

cal equipar, fer equip, per a poder sostenir després les realitats de l'aula. 

 

● Serà el moment de trobar-nos i crear espais per preparar i promoure un bon 

clima d’aula on els aspectes relacionals s’han d’articular amb els 

aspectes curriculars. 
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Després de l'acollida: construint quotidianitat a l’escola . 

 

● Convé no perdre de vista que el retorn és un procés que començarà abans i 

continuarà més enllà del moment precís de tornar a entrar als centres.  

 

● Per moltes persones tornar al lloc de pertinença comú que es l’escola es viu 

amb desig i il·lusió. Però per altres, tornar al ritme i els requeriments del centre 

pot resultar difícil, especialment en les persones emocionalment més fràgils i 

vulnerables. Tot i que es vagi construint la quotidianitat a l’escola, els 

professionals i estaments institucionals hem d’estar atents a les possibles 

fragilitats que s’expressin .En aquesta situació la regularitat  de la trobada i la 

conversa pedagògica per anar analitzant les novetats que vagin apareixent en 

el dia a dia alhora que elaborant la forma de treballar-ho a les aules, seran més 

que mai útils. 

 

2- El RETORN DES DE LA PERSPECTIVA DE L'ALUMNAT 

Actuacions a fer abans de l'arribada de l'alumnat 

La comunicació entre la família i l'escola ha de servir perquè tutors i docents tinguin 

informació de com l’alumne ha viscut el confinament. 

La incorporació de tot aquest bagatge pot tenir un valor que ajudi a transitar, que ajudi 

al canvi tot incorporant els mons viscuts per l’alumnat durant el confinament a l’entorn 

educatiu. Aquest enllaç de col·laboració ha de facilitar la percepció, dels infants i dels 

joves, d’un entorn escolar que els acull amb més seguretat. 

Cada escola i institut haurà d'adaptar les condicions del retorn a la seva realitat i haurà 

d’anticipar la informació concreta de com afrontarà l’inici de les classes a les 

famílies i a l’alumnat. Aquesta informació hauria de tenir en compte com a mínim:  

 

● Possibles formats d’assistència híbrida o intermitent i particularitats del nou 

curs. 

 

● Calendari d’assistència i horaris, en cas que l'assistència no sigui continuada.  

 

● Criteris de priorització a l’hora de decidir: diferents intensitats d'assistència, 

creació de grups, nivells... 

 

● Normativa sobre les mesures sanitàries i de distanciament social, així com 

protocols d’ús dels materials de protecció. 

 

● Línies generals del pla d’acollida i nova organització del centre: servei del 

menjador, patis,... 
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Serà molt important ajustar les explicacions i l'argumentació de la nova situació al 

nivell de comprensió de cada alumne. Per facilitar la comprensió d’aquesta 

informació per part de tot l’alumnat es poden utilitzar diferents estratègies i suports: 

 

 Contes il·lustrats. 

 Infografies. 

 Suports visuals. 

 Històries socials. 

 Recursos tecnològics. 

 

El moment de l'acollida 

Tot i així, la tornada a les classes demandarà, tant l’elaboració de plans d’acollida 

específics, com una reformulació organitzativa de cada centre. Serà important tenir en 

compte algunes premisses inicials: 

 

● Situar als alumnes com a protagonistes i fer-los partícips per trobar el seu 

benestar emocional. 

 

● Partir de les experiències i preocupacions que expressin els alumnes des 

d’un enfocament actiu i participatiu. Estar presents com a docents implicarà 

estar atents a les inquietuds manifestades per l’alumnat. 

 

● Mantenir, en la mesura del possible, els referents adults i que aquest siguin 

clars per alumnes i famílies.. 

 

● Ajustar de forma individual els temps d’estada presencial i telemàtica (si és 

aquest el format proposat) en funció de les necessitats de cada individu o 

situació familiar. 

 

● Marcar com a objectiu principal del centre l’acompanyament emocional 

d’alumnes, famílies i docents. 

 

● Treballar per intentar reduir la bretxa entre els diferents rendiments 

educatius dels alumnes.  

 

● Prioritzar la competència digital dels alumnes per tal que, en cas d’un 

model d’escolarització híbrid, no s’aguditzin les desigualtats. 

 

L’atenció i l’acompanyament a les necessitats emocionals de l’alumnat ha 

d’esdevenir l’eix vertebrador i objectiu principal de l’inici de les classes. Caldrà 

treballar aquest acompanyament des de la universalitat, fins a la singularitat de cada 

realitat. Del Com esteu? Al Com estàs? Caldrà tenir en compte diferents particularitats 

a l’hora de realitzar aquest acompanyament emocional: 
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 Pèrdues universals: solituds, abandonaments, pertinença, llibertat... 

 

 Malaltia pròpia o d’algun familiar,... 

 

 Pèrdua d’un familiar o amic proper: no poder realitzar els rituals habituals 

d'acomiadament, diferents vivències respecte de la mort, diferents 

manifestacions del dol. 

 

 Situacions d’incertesa dins i fora de l’entorn escolar: emocions 

relacionades amb el desconeixement del que passarà, tolerància a la incertesa, 

repercussions concretes de la incertesa en les persones amb TEA i altres 

dificultats relacionades amb la salut mental,... 

 

 Pors i angoixes: de les més universals (por al contagi, al contacte, por a ser 

rebutjat per haver passat la malaltia,...) a les més específiques i personals 

(agorafòbia, fòbia social, TOC, TEA, DRC,...) 

 

 Reforçar les experiències positives sorgides d’aquest període. 

 

Per portar a terme aquest acompanyament emocional tenim dos elements 

cabdals: 

● El temps: per afrontar i superar aquesta situació tan complicada requereix 

temps i no ens podem deixar portar per la presa de recuperar les setmanes 

perdudes. Cal treballar des de la calma, tenint en compte que el temps viscut 

no és un temps perdut. 

● La creació d’espais per observar, escoltar, acompanyar, expressar 

emocions, flexibilitzar, rebaixar exigències, mirar des del respecte i 

l’acceptació, ...  

Altres possibles elements a tenir en compte: 

● Que l'equip directiu esdevingui l’eix prioritari d’actuació i que comprometi a 

tota la comunitat educativa en el desenvolupament del benestar emocional i 

social de tots els alumnes. 

 

● Que els docents mostrin sensibilitat i competència per afavorir una 

educació socioemocional. 

 

● Preparar els recursos i les persones necessàries per posar en pràctica 

aquest acompanyament. 

 

● Dissenyar intervencions universals per a tots els alumnes del centre, però 

també preparar-ne d’addicionals i d’intensives per a grups-aula o alumnes 

especialment afectats per situacions desfavorides o de pèrdua. 

 

● Possibilitat de crear un grup de suport o grup impulsor al centre. 
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● Caldrà detectar necessitats i possibles problemes emocionals que ens 

puguin haver passat desapercebuts o no haguem rebut informació, per la qual 

cosa hem d’estar atents a les senyals que poden indicar aquest patiment. 

 

● Comptar en tot moment amb l’orientació i l’assessorament dels diferents 

professionals formats en dol i pèrdues. 

 

● Comptar amb els serveis educatius (EAP, CRETDIC) i amb els serveis 

externs com a suport específic per alguns alumnes en cas que es consideri 

necessari (CDIAP, CSMIJ,...) 

 

Després de l'acollida: Organitzar les mesures adients. 

Per tots els alumnes (mesures universals): 

● Tot l’alumnat tindrà moltes ganes de recuperar les relacions que van aturar a 

l’inici del confinament i que, com a màxim, només han pogut mantenir 

telemàticament. Satisfer aquesta necessitat és essencial. Retrobar als 

companys i als amics  haurà de prendre formes diferents on haurem de 

comptar amb les idees creatives que l’alumnat pugui aportar. 

 

● Combinar al llarg de les primeres jornades diferents tipus d’agrupacions 

de l’alumnat. Compaginar sessions en gran grup, amb d’altres en grups reduïts 

o tutoria individualitzada pot afavorir l’expressió dels alumnes en diferents 

graus d’intimitat i potenciar l’acompanyament emocional dels adults i 

companys. 

 

● Proposar activitats i dinàmiques que donin sentit a l’experiència, compartir-

la i expressar-la  a través de diferents activitats, àmbits o mitjans: música, 

plàstica, llenguatge corporal, oral, escrit, murals conjunts… 

 

● Emmarcar les primeres sessions, en la mesura del possible, en espais oberts. 

 

● Rebaixar pressió acadèmica, especialment durant el temps de transició. 

 

● Tenir en compte la pèrdua d’hàbits de treball i de capacitat d’esforç en  gran 

part de l’alumnat, atès que ha estat molt de temps sense una estructura 

escolar. 

 

● Informar i consensuar amb els alumnes les noves organitzacions, normes 

socials i de funcionament del centre escolar. 
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Per alguns alumnes (mesures addicionals i intensives) 

 

● És possible que alguns alumnes no puguin tornar als centres educatius 

perquè es considera que corren un risc molt elevat de contagi. Caldrà 

treballar prèviament amb ells de quines activitats comporten un risc i quines 

precaucions hem pensat que cal prendre per evitar-los. 

 

● També podem trobar-nos amb alumnes que no volen tornar al centre donat 

que la seva llar és una zona de confort en relació a la pressió o estrès que 

pot arribar a generar el centre educatiu. Caldrà amb aquests alumnes un treball 

previ, a l’inici de les classes, encaminat a destacar els records i vivències 

positives associades a la seva escolarització. D’altra banda caldrà valorar la 

possibilitat d’ajustar-nos a diferents ritmes d’adaptació o a una adaptació 

progressiva consensuada amb l’alumne i la seva família. 

● Caldrà tenir en compte també, sobretot al principi, el temps d’estada al centre 

que alguns alumnes podran acceptar sense neguitejar-se. Es pot anar 

planificant aquest temps d’adaptació al centre de forma progressiva i/o 

combinar activitats de possible estrès social o acadèmic amb activitats 

reforçadores o d’autoregulació del gust de l’alumne. També es poden planificar 

possibles espais alternatius individualitzats o en grup reduït al llarg de la 

jornada. 

 

● En el cas dels alumnes amb TEA caldrà tenir en compte les següents 

mesures: 

 Pensar en una possible transició progressiva ajustada a les possibilitats 

d’adaptació de l’alumne. 

 Tenir en compte el ritme i els processos que cada infant pot necessitar 

per adaptar-se a les noves circumstàncies. 

 Anticipar tota la informació relativa a la nova organització del centre i de 

les sessions, de les mesures sanitàries i de distanciament social. 

 Anticipar els horaris d'assistència presencial al centre, així com les 

activitats a realitzar, els possibles companys o els referents adults. 

 Proposar activitats altament estructurades i entenedores. 

 Dissenyar plans de treball on les activitats que generin estrès cognitiu a 

l’alumne es desenvolupin en els ambients que li són més favorables. 

 Tenir en compte la singularitat de cada alumne TEA i partir del 

coneixement per ajustar la resposta educativa i els suports necessaris. 

 

● Aquestes mesures poden afavorir el procés d’adaptació a altres alumnes no 

diagnosticats amb TEA. 
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● En el cas d’alumnes amb dificultats per a la regulació de la conducta 

(DRC) també caldrà tenir en compte les següents mesures preventives i de 

suport: 

 Anticipar la informació relativa a la nova organització del centre i de les 

sessions, de les mesures sanitàries i de distanciament social. 

 Anticipar els horaris d'assistència presencial al centre, així com  les 

activitats a realitzar. 

 Importància dels pactes previs per saber qui intervé, com i quan. 

 Adaptar les demandes al ritme i al  procés d’adaptació a les noves 

circumstàncies, assegurant l’èxit de les tasques. 

 Estructurar les activitats i que siguin de fàcil comprensió per tal de 

generar la màxima autonomia de treball. 

 Demanar tasques, accions, que sabem que poden complir amb èxit i 

per tant, rebre el reforç positiu. 

 Ajudar-los a entendre i a expressar les emocions que manifesten, per 

tal de facilitar l’adaptabilitat a les circumstàncies actuals. 

  

● Quan les dificultats observables o les que es puguin intuir siguin marcadament 

significatives caldrà comptar amb el suport de l’EAP per la seva valoració i 

col·laboració en el disseny de les possibles respostes educatives. 

 

3- EL RETORN DES DE LA PERSPECTIVA DE LES FAMÍLIES 

 

Necessitem construir disponibilitats per promoure la  confiança amb les  famílies 

des de l’acceptació i l’hospitalitat  amb l’objectiu de connectar-nos 

emocionalment família i escola, sempre des del respecte i l'estima mútua 

 

El procés d’acompanyament d’un alumne/a implica alhora un procés 

d’acompanyament a la família.  

 

El centre educatiu ha de ser un lloc a on se sentin acollits i escoltats, tant els alumnes 

com les seves famílies. Un lloc de confiança on dipositar dubtes, inquietuds, 

expectatives i anhels en relació als seus fills i a la seva educació. Per aconseguir 

aquest objectiu, s’ha de dedicar temps a promoure les relacions, creant oportunitats 

per l’escolta activa, sense jutjar, amb actitud de respecte, renunciant a posseir l’únic 

saber sobre el seu fill/a, valorant el coneixement que tenen els pares dels seus 

fills/lles. 

En relació al període de confinament haurem de preveure espais per poder conversar 

sobre com han viscut aquest període, quines dificultats han trobat, com s’han sentit i 

quina manera han trobat per poder gestionar-ho. I quines són les necessitats en les 

que es troben a partir del retorn. Cal compartir els neguits i donar diferents opcions, 

per poder-ho anar gestionant.  
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Actuacions a fer abans de l'arribada de l'alumnat 

 

● Cal que ens preguntem com a docents com podem establir vincles de 

confiança amb els progenitors, guardadors, que permetin  consolidar i 

assolir una experiència positiva d’aproximació mútua? Els docents dels 

centres hem de consensuar formes d’aproximació i arribar a acords sobre les 

metodologies que ens ajuden. 

 

● Acostar-nos sense prejudicis a tot allò que han fet les famílies. Els alumnes no 

només aprenen de les feines que els proposem. També aprenen amb la 

família i de la pròpia situació de confinament, a la vegada útil pel creixement i 

desenvolupament dels infants com a persones. 

 

● No totes les famílies tenen la mateixa percepció de l’escola/l'institut, ni dels 

professionals, ni responen de la mateixa manera davant les propostes que se'ls 

pot plantejar. Amb aquest motiu, creiem que és molt important la prompta 

detecció de quina és la  percepció vers l’apropament i les propostes 

educatives, cal ser curós  per tal de reajustar-les. En els casos de 

desacords ens poden servir el plantejaments de Rosenberg1 (2006) sobre la 

comunicació no violenta 

 

● Establir canals de comunicació accessibles i adaptats a les possibilitats de 

cada família: És fonamental decidir i definir com serà  la comunicació. Ha 

de ser una estratègia pensada i reflexionada pel centre escolar amb 

objectius clars: com comunicar allò que es vol comunicar. És molt més que 

transmetre una informació, estem construint relacions, comuniquem emocions i 

no només significats. Cal preveure temps suficient i compatible amb els horaris 

familiars. (en l'annex 2 es mostren suggeriments i eines per planificar aquesta 

comunicació) 

Entenem que la principal tasca que tenim els professionals de l’educació és la de 

vetllar pel benestar, no només  dels infants i/o adolescents, sinó també de llurs 

famílies intentant copsar com ha estat la seva capacitat de resiliència durant aquest 

temps i aquelles seqüeles que puguin sorgir a posteriori. Sabem que no totes les 

famílies s’han trobat en les mateixes condicions. Podem trobar variabilitat de factors 

que han pogut afectar a les dinàmiques familiars com: 

 Situacions de salut delicades. 

 Dol de la pèrdua d’alguna persona estimada. 

 Afectacions a l’economia familiar com a conseqüència de la crisi. 

 Clima emocional de cada família en funció de com han viscut la situació 

del confinament. 

 Connectivitat i/o disponibilitat d’equipaments per a la connexió virtual. 

 Disponibilitat de temps per poder acompanyar els infants. 

 Disponibilitat d’espai físic de qualitat  per poder treballar. 

                                                           
1
 Principis de la comunicació no violenta ( CNV) de Rosemberg 

https://www.youtube.com/watch?v=0mnqI5l-Gz0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0mnqI5l-Gz0
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 Davant aquesta situació els professionals de l’Educació, ara més que mai, haurem de 

vetllar i tenir cura de les diferents famílies, persones més fràgils i amb una situació de 

vulnerabilitat més acusada. 

 

Cal un coneixement profund i personalitzat de l’alumnat. l’escola i l’institut han 

de conèixer amb profunditat la realitat que envolta a cada alumne/a, en relació al 

context familiar i entorn social 

● Crear espais interpersonals de conversa entre l’adult de confiança de centre i 

l’alumne/a2 

 

● Impulsar la realització d’aquells punts del  Pla d’Acció Tutorial i del Projecte de 

Convivència prioritzats en funció de les necessitats del moment. 

 

● Promoure els cercles de diàleg3 

 

● Crear trobades de pares presencials o virtuals, potenciar la comunicació. 

 

Taula 1: Acompanyament a les famílies 

ESCOLTAR LES FAMÍLIES I ELS ALUMNES 

( Una actitud d’acompanyament envers les famílies i els alumnes) 

Escoltar implica tenir una 

predisposició a l’acolliment. 

 

 

● “Sense vinculació no hi ha aprenentatge” 

Geddes4 (2010). 

● Disposició personal a escoltar. 

● La tutoria personalitzada ofereix la possibilitat 

d’establir vincles educatius que facilitin una 

vinculació segura i estable entre tutor i alumne.  

● És fonamental atendre i entendre  a la família 

perquè  tenen coses a dir-nos,  demandes, 

interessos, desitjos…  el coneixement que tenen 

dels seus fills ens ajudaran amb l’alumne.  

● Acordar prèviament dia i hora de la comunicació. 

Escoltar implica una manera activa 

i empàtica de relacionar-se amb 

l’altre. 

● Aconseguir una comunicació fluida, lliure, 

respectuosa i distesa, una escolta activa que 

ofereixi un espai propi a l’altre.  

● Acceptar la incertesa que produeix una conversa 

oberta i espontània.  

● Sense jutjar ni interrompre quan l’altra parla. 

● Emprant un llenguatge clar, respectuós iproper. 

                                                           
2
 BOLEA, E.; CUEVES, Ch.; i RUBIO, E.; (en premsa) "La petita xarxa d'acompanyament(s) 

dins del centre: concepte, principis i mètode". Àmbits de psicopedagogia: Revista catalana de 
psicopedagogia i educació. 
3
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/doc

uments/protocols-conflictes-greus/cercles-de-dialeg.pdf 
4
 Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Relaciones entre las primeras experiencias 

infantiles, el bienestar emocional y el rendimiento escolar. Barcelona: Grao. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/protocols-conflictes-greus/cercles-de-dialeg.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/protocols-conflictes-greus/cercles-de-dialeg.pdf
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Escolta implica acollir el missatge 

sense interpretacions, sense 

pressuposicions ni prejudicis 

● Les preguntes obertes ajuden a no pressuposar. 

Les preguntes estan al servei de l’escolta.  

● Convé estar obert a la sorpresa.  

● Resiliència*. 

 

És molt important desenvolupar 

accions de validació i 

reconeixement personal  

 

 Felicitar aniversaris durant el confinament  

 Valorar els retorns de les propostes escolars,   

així com fer-se ressò d’activitats interessants que 

sabeu que ha fet en el seu temps de lleure.   

 

Font: Elaboració pròpia extret de CRETDIC Baix LLobregat 

 

El moment de l'acollida 

 

El disseny de les actuacions ha de partir de la prevenció i tenir estratègies 

definides en aquells casos que hem de passar a la intervenció 

 

 

● Cal oferir a les famílies, si s’escau, orientacions i recursos sobre com ajudar als 

seus fills/es en temes educatius acompanyant-los en procés educatiu. Detectar 

temes que puguin ser d’interès i necessitat i oferir xerrades i formacions. Pot 

servir d’exemple: instaurar rutines, limitacions dels horaris en relació a l’ús de 

les xarxes socials, desenvolupar habilitats per a presa de decisions, etc... 

 

● Establir procediments en aquells casos que s’hagi d’intensificar el treball cap a 

una intervenció més personalitzada per tal d’aconseguir coherència i 

consistència en les respostes per part dels docents 

 

La continuïtat 

 

Les actuacions han de dirigir-se a  l’entorn fomentant el treball des les xarxes 

socioeducatives 

 

Tot i els esforços dels centres i docents per contactar amb les famílies, ens podem 

trobar amb situacions en la qual es fa molt difícil contactar amb ells o no hi ha manera. 

El centre educatiu sempre ha de comptar amb els altres serveis de la xarxa amb els 

que habitualment treballa (Serveis Socials, CSMIJ, Treballadora Social de l’EAP,  

Ajuntament….) perquè la xarxa pugui actuar coordinadament.  
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ANNEX 1. Consideracions sobre la vivència de la situació des del professorat 

 

● Hem de tenir present que tots estem patint pèrdues en aquesta 

situació. Algunes d’aquestes pèrdues es relacionen amb la ruptura de la 

quotidianitat (no poder anar a escola o a treballar, no veure els amics, familiars, 

etc.), i d’altres comporten pèrdues molt significatives per processos de dol que 

no es poden elaborar de la manera que ens agradaria i que emocionalment 

dificulten l’elaboració de la pèrdua. 

 

● Tanmateix s’ha de tenir present que, més enllà de l’alerta de salut pública que 

ha suposat la covid-19, els efectes de la pandèmia faran ferida econòmica i 

social en moltes persones properes als professionals, deixant-les en situació de 

vulnerabilitat i feblesa agreujada; això també pot produir efectes a mig-llarg 

termini, i cal tenir-ho present 

 

● Serà de cabdal importància que tots els membres de la comunitat educativa 

tinguin un espai de retrobament entre ells i on s'acompanyin mútuament 

després del període de confinament. Cal reiterar que són moltes les situacions 

viscudes i compartides: pèrdues, confinaments llargs, situacions d'estrès...,). 

Per tant, generar condicions perquè els professionals se sentin escoltats i 

sostinguts serà essencial perquè després puguin fer-ho amb els seus alumnes i 

companys. 

 

● Certament, moltes persones (nens, professors i pares) s’estan adaptant de 

forma adequada a la situació de confinament i es esperable i desitjable que 

també ho puguin fer en el retorn. Però també caldrà tenir present que en el 

retorn es poden produir situacions d’una certa ansietat o preocupació pel fet 

d’haver-se de readaptar al context escolar. Doncs retornar a l’ escola no es 

tornar al punt de partida.  

 

● Entenem doncs que la tornada a l'escola es pot produir en alguns casos dins 

del marc de vivències molt complexes per totes i cadascuna de les persones 

que integren la comunitat educativa del centre. Cal pensar doncs en una 

acollida i acompanyament mutu on ens puguem sentir cuidats i atesos, en 

confiança els uns amb els altres, reconeguts tant en les nostres capacitats com 

en les nostres fragilitat per viure i conviure en una situació difícil i inèdita.  

● És important trobar les maneres en les quals els diferents agents de la 

comunitat educativa participin en la preparació del retorn (expressant opinions, 

temors. propostes, etc). Si participen prenen consciència de la importància del 

retorn i s’impliquen més en el procés.  

 

● Aprofitar i mantenir els vincles creats entre les escoles, els pares, els docents i 

l’alumnat a través de les comunitats virtuals. Espais virtuals per cooperar en el 

procés educatiu però també per desplegar relacions socials regulars. 

Especialment entre professors: evitar la solitud i el risc d’un treball molt 

absorbent establint espais d’intercanvi estables i sostenibles entre el 

professorat que introdueixin regularitat. Són espais tècnics per cooperar en la 

docència però també s’han de promoure espais socials de trobada voluntaris 

https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/afrontament-dol-infancia-ladolescencia-context-pandemia-sars-cov-2-pautes-families
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amb els companys per conversar, acompanyar-se i donar-se suport en un 

ambient de confiança (sala de professors virtual, la trobada per fer el cafè 

virtual, etc.). Propiciant que es facin amb regularitat. 

 

● Tot i això, els programes i activitats educatives desenvolupats en el temps de 

confinament han suposat un tall en el procés d’apropiació dels sabers i 

competències de l'alumnat. Sens dubte l’educació en línia ens ha ajudat molt 

però no pot garantir una continuïtat pedagògica amb el temps anterior al 

confinament. L’educació en la llar no és el mateix que a l’escola. 

 

● Cal remarcar que les condicions en que els alumnes han entrat  en contacte 

amb el saber són diferents en un temps i en l’altre. Durant el confinament 

l'educació a distància no ha pogut suplir els efectes que produeix estar junts a 

l’aula per això, al reprendre els vincles en la tornada a l’escola, no podem fer el 

mateix de sempre com si no s’hagués produït una discontinuïtat. Els 

professionals hem de pensar plegats quins en(llaços) cal propiciar entre 

aquests dos temps tant des del punt de vista relacional com des de la 

perspectiva dels sabers i competencials de les que s’ha d’apropiar l’alumnat.. 
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ANNEX 2 Eines per a planificar la comunicació amb les famílies  

 

Canals de comunicació entre el centre i la família 

 

Accions dels centres i docents Receptors a casa (família i alumnes) 

E-mails del centre (Direcció). 

Comunicacions a partir Web del 

centre.   

El centre com a entitat que comunica les informacions 

més rellevants i fonamentals a les famílies.  

Comunica el centre.  

Dóna seguretat. 

E-mails del tutor. 

Propostes del centre (3r trimestre).  

Classroom i altres modalitats. 

Acompanyament i interès per la situació familiar. 

Comunicació més propera i personalitzada. 

Proximitat amb famílies i alumnes. 

Propostes que han de sumar i mai restar. 

Importància de desangoixar.  

Trucada del docent (el telèfon de 

tota la vida). 

Important parlar amb els pares prèviament i després 

amb l’alumne.  

Escolta activa.  

Videoconferències amb els 

alumnes i famílies. 

Trobada docent-pares. 

Trobada alumne-docent. 

Trobada companys-docent . 

Assegurar que tots els alumnes 

tinguin el suports informàtics per 

seguir l’aprenentatge des de casa. 

Centre Educatiu.  

Serveis Territorials a partir de la informació recollida als 

centres.  

Xarxa (Ajuntaments, Serveis Socials). 

Des de la presencialitat programar 

trobades amb les famílies per 

acordar trobades i canals de 

comunicació 

Tutors/es, orientadors/es educatives, Equips 

d’Assessorament psicopedagògic, Equip directiu 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Exemple de guió de trucada telefònica o presencial amb la família 

 

✔ Presentació de la persona que truca i relació que manté amb la família 

✔ Interessar-se per la situació general de la família 

✔ Explicar el motiu de la trucada o trobada 

✔ Demanar l’opinió de la família davant els tema a tractar 

✔ Abans d’entrar en la temàtica és bo explicitar que tots tenim el mateix objectiu i que 

per això valorem molt la col·laboració per assolir els nostres propòsits comuns, pot 

ser molt adequat fer explícits aquests punts comuns 

✔ Es recomana valorar l’esforç i tot allò que la família hagi intentat o portat a terme. 

Es desaconsella jutjar i fer sentir culpable a la família per allò que considerem no 

s’ha aconseguit resoldre 

✔ Destacar l’oportunitat d’arribar a acords conjunts que possibilitin una millora 

✔ Intentar establir un o dos acords: clars i compartits 

✔ Si ho veiem escaient i ens ho demanen poder oferir orientacions resolent dubtes 

que s’hagin plantejat 

✔ Fixar formes de seguiment d’aquests acords per garantir que es vagin valorant i 

ajustant a les necessitats i per garantir que se sentin acompanyats. És important 

recordar qui és la persona referent i de quina manera es pot contactar amb ella en 

el moment en que es consideri necessari 

✔ Acomiadar-nos agraint la seva col·laboració i valorar els seu suport 

 

Consideracions prèvies a la trucada 

❏ Pensar com ens presentarem. 

❏ Com ens comuniquem 

(consensuat i acordat) 

❏ Valorar possibles barreres per la 

comunicació que puguin tenir les 

famílies (idiomàtiques, culturals, 

discapacitat auditiva…) 

 

➢ Caldrà pensar en la família i alumne/a 

concret al que truquem per tal de tenir en 

compte les seves particularitats. ( p.ex: 

comunicacions amb suports visuals o servei 

de traductors, mediadors…) 

❏ Frases d’ajuda (pot anar bé 

preparar-se un guió en base a 

diferents escenaris i/o 

particularitats de la família ). 

➢ Frases a evitar (en casos d'extrema 

dificultat). 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 


