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En aquest document trobareu en primer lloc un recull de pensaments per
reflexionar com a docents sobre com podem afrontar la tornada a l’escola.
I en segon lloc un model de sessió per treballar l’acollida i el retrobament
de l’alumnat a l’aula. També us recomanem visitar el recull de recursos
d’acompanyament emocional als infants i la tornada a l’escola a la plana
web dels serveis educatius.
 

1. Fer un retorn des de la calma, assaborint-la. En cap cas hem perdut el
temps, per tant, no hem de recuperar-lo. Si l’hem perdut ha estat per
no ser capaços de donar importància a allò que és essencial i a relativitzar
la resta, i sempre som a temps de fer-ho.
 

Pensaments:

2. Escoltar, quan tornem, les vivències de cadascun dels nens i nenes, nois
i noies. Pensar com arribaran i com arribarem a retrobar-nos. Quina és la
motxilla que portarà cadascú. Buscar els tresors que hi haurà amagats. Fer
el dol de les pèrdues. Valorar percepcions: la soledat, la mort, l'aïllament, el
malestar, i també: la companyia, la solidaritat, la vida, l’amor. Ser molt
sensibles a les diferències, recollir-les col·lectivament per, si cal, poder-les
guarir.

3. Compartir què hem après i com ho hem fet durant tot aquest temps, no
per relativitzar el que es fa presencialment a l’escola, sinó per
complementar-ho i donar el valor que té cada espai i temps
d’aprenentatge. Hem de reconèixer totes les experiències per situar-les en
un mateix procés. Apreciar, en tot cas, l’autoaprenentatge i l’autoavaluació.

4. Conversar amb l’entorn familiar sobre les seves vivències. Escoltar-los
per entendre com viuen de forma intensa l’escola en moments especials
com aquests. Aprofitar per valorar i consensuar amb ells el que és
important. Per fer comunitat a partir d’una bona comunicació. Per ajudar a
reforçar i situar el paper complementari de cadascú.

5. Ajudar a entendre què ha passat. Des de la vivència. Des de la història.
Des del context. Des de la ciència. Des de l’art. Des de la paraula.
Compartir per comprendre i comunicar. Donar eines per a la reflexió i la
crítica.

https://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/general/recull-de-recursos-per-a-lacompanyament-emocional-dels-infants/


Acollida i retrobament dels docents:
És important que el centre prevegi un espai i un temps per compartir,
posar paraules al viscut i la situació actual, on   tothom se senti lliure de
participar ja que cadascú ha tingut vivències diferents fruit de la realitat
personal,   les dificultats de fer una feina que no s’havia fet mai,
preocupació pels alumnes i les famílies, situacions estressants...

Acollida i retrobament de l'alumnat:
Exemple de sessió de retrobament a l'aula

1.-Benvinguda. 
2.-Posar en comú les reaccions davant la situació viscuda i actual,
normalitzant-la.
3.-Revisar  la importància de les estratègies de gestió de l'estrès i
pautes d’autocura.
4.-Esbossar el pla d’intervenció.
5.-Tancar la sessió.
(tenir present materials  de reaccions comunes, activitats que ajuden a
afrontar l'estrès…)

6. Posar paraules a les vivències, els records i les persones. Amb l’art,
expressar, representar i comunicar el que ha passat, el que m’ha passat, el
que ens ha passat. Recollir dades per entendre el món i interpretar-lo. De
forma individual i també col·lectiva.

7. Ser més conscients de la fragilitat, la vulnerabilitat i la interconnexió amb
la naturalesa de la nostra espècie. Creure en el futur del  planeta, en una
simbiosi constructiva, en la qual l’espècie humana sigui respectuosa amb la
vida, en totes les seves manifestacions. Aquesta simbiosi s’ha de practicar
en el dia a dia de cada centre educatiu, com a testimoni d’una necessitat
universal.

8. De tota crisi en surten ensenyances i aprenentatges. Aprofitar per
traslladar al currículum aquestes i d'altres idees per poder-lo dissenyar des
de la vida i el benestar de la humanitat. Fer-ho conjuntament i a tots els
nivells: a les xarxes properes, a la nostra comunitat, a l’equip docent, a
cada aula.

https://www.catorze.cat/noticia/14063/14/pensaments/quan/tornem/escola


Desplegament de la sessió (passos que ha de
contemplar)

1- Benvinguda a la sessió

Felicitar-los molt per tot l’esforç que han fet i estan fent. Explicar breument
l’objectiu de la sessió i què es farà, explicant les normes de participació:
confidencialitat, respecte, cadascú parla per si mateix, no interrupcions,
que cadascú es senti lliure de participar. El que és important és que
passem un temps parlant de la situació que hem viscut i del que vivim
actualment i resoldre dubtes o preguntes que vulgueu fer o plantejar.

2-Posar en comú les reaccions davant la situació viscuda i actual.
Normalitzar les reaccions comunes d’estrès i de preocupació: ( No
em sorprèn que us sentiu d’aquesta manera (enumereu reaccions)
o que tingueu aquests pensaments (enumereu), jo de vegades,
també em sento i penso d'aquesta manera.)

-Expressar com se senten, treure culpabilitat, normalitzar i no minimitzar
les emocions viscudes (és normal que hagueu tingut por, és normal que us
hagueu sentit tristos, que us sentiu inquiets i sentiu malestar, que no tingueu
ganes de fer res,...) Cal tenir en compte que el fet que el docent expressi
també les seves emocions i vivències pot servir de modelatge per l’alumne.
- Evitar fer comparacions i judicis (tu rai que tens un jardí), gestionar la
frustració i ràbia que portarà el no poder fer activitats previstes (sortides,
finals d’etapa, aniversaris,...)
- Explicar que el dol afecta emocionalment i físicament, tenir més o menys
gana, dificultats per dormir, cansament, dificultats de concentració, ganes
d’estar sol, ....totes les emocions viscudes són normals i que cal passar per
elles, és com un viatge amb pujades i baixades i el poder-les compartir
ajuda.
 
- Per exemple, per iniciar es pot fer un llistat de paraules que descriguin
la situació que hem viscut (Inesperada, incomprensible, inexplicable,
incerta, inèdita, imprevisible, sembla irreal, inesborrable, ens ha
inhabilitat, incomunicat físicament, ha donat inseguretat, inquietud,
incalculables les conseqüències…), o també es pot posar una música,
imatges, explicar un conte...



Al llarg de la sessió es poden anar fent preguntes com:
-Què vau pensar i sentir durant el confinament: 
-Què ha estat positiu en el confinament?
-Què us va sorprendre?
-Què vau trobar a faltar?
-De què vau teniu por?
-Què heu descobert dels germans, de la família?
-Què heu après aquest dies? **

** Acompanyar-les en la reflexió de possibles aprenentatges: Som vulnerables i
fràgils, som part de la solució amb les nostres accions, el temps de confinament no
ha sigut igual per tothom, per uns ha estat positiu, per altres no. No valorem prou les
petites accions de la vida, cal valorar el que tenim, valorar l’aire lliure, el silenci,
reflexionar,  impacte que tenim amb la natura, com tenir cura de les persones, valor
del contacte físic, importància de la cura del cos: alimentació, higiene, que fem per
reforçar el sistema immunitari, adquirir hàbits de vida saludables, hem après valors:
solidaritat, confiança, 

- Què esteu pensant i sentint ara?:
3.-Revisar   la importància de les estratègies de gestió de l'estrès i
pautes d’autocura. Quan us heu sentit molestos, intranquils en el
passat, quines coses heu fet per vosaltres mateixos que us hagin
ajudat a sentir-vos millor, més tranquils? Quines coses heu vist en els
altres, o que ajuden a altres persones?

4.-Esbossar el pla d’intervenció. Com ens organitzarem a nivell
d’aula, de centre, entrades, sortides, lavabo, pati, etc…Resoldre
dubtes.

5.-Tancar la sessió. Donar seguretat i tranquil·litat a tothom


