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TRUCA ALS TEUS ALUMNES! 
 

 
 
En aquests moments de confinament, tots els nens i nenes dels nostres centres ja porten dies tancats                 
a les seves cases, convisquent amb les seves famílies, amb o sense germans, amb o sense malaltia,                 
amb o sense bons espais, amb o sense materials i jocs, amb o sense ordenador/ wifi, etc...  
 
Nosaltres creiem que en aquests moments vosaltres, els seus tutors/es i mestres, que els heu anat                
coneixent al llarg del curs, que sí que sabeu de la seva realitat, de les seves il·lusions i els seus                    
interessos… i qui millor que vosaltres per poder-los oferir un acompanyament i una atenció més               
personalitzada. De ben segur ja disposeu d’espais que us ofereixen les xarxes per enviar-vos vídeos,               
missatges i estar més a prop dels vostres alumnes. Sabem que quan els reben els hi fa molta il·lusió                   
veure-us, ja que els hi és més fàcil imaginar-se com ho esteu portant vosaltres! 
 
Tanmateix, aquesta trucada pot servir per detectar si hi ha alguna urgència que calgui informar o                
derivar a les direccions dels centres o EAP, que ja ens farem càrrec de fer-ho arribar al servei adient .                    
Serà especialment en aquelles famílies en que ja es feia seguiment habitual per les seves mancances                
o necessitats.  
 
Els experts ens parlen de la necessitat d’escoltar als infants, oferir-los escalf, distracció i i també si cal                  
informació de tasques acadèmiques. El que aquí us volem compartir són algunes idees que cal tenir                
presents quan feu aquesta trucada als vostres alumnes:  
Cal utilitzar un to positiu, esperançador i d’escolta activa. Escoltar molt i parlar més aviat poc per deixar                  
espai a l’infant ja que l’objectiu és mantenir el vincle i la connexió propera amb ell/a. Cal tenir en                   
compte que potser en la primera trucada no s’establirà gaire conversa però potser en les properes                
ocasions ja s’establirà. Respectar els temps, els moments i les sensibilitats de cada infant és crucial                
per desenvolupar una bona conversa. 
 
Per aquells alumnes NESE és important que en la primera conversa amb el pare o mare pregunteu per                  
com està l’infant, per tal que pugueu ajustar molt bé el nivell de conversa, les paraules i la durada de                    
la trucada. 
Abans de trucar recomanem que feu els ajustaments necessaris als vostres terminals mòbils per a que                
la trucada surti amb número anònim per preservar la vostra intimitat. Esperem que el guió adjunt us                 
pugui resultar útil. 
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Guió que podeu seguir per fer la trucada: 
 

- Salutació calurosa al pare o mare que ens agafi el telèfon. Presentar-nos, expressar el motiu de                
la trucada i preguntar per com estan els adults i l’infant. ( trucada per desengoixar als pares i                  
deixar conversar a l’adult sobre el que està passant, màxim de durada amb els pares uns 10                 
minuts ) 

 
- Salutació calurosa de benvinguda a l’infant (expressar que teníem ganes de saber d’ell i de la                

resta de companys) que estem fent una trucada a tots i cada un d’ells. Que és una trucada per                   
poder xerrar i saber els uns dels altres. (conversa màxim 15 minuts).  

 
- Preguntar per com està ell/a primer a nivell de salut i després a nivell més emocional ( com                  

porta això d’estar a casa, si es pot distreure, si està molt avorrit/da o agobiat/da ) utilitzant                 
paraules o frases adequades a l’edat. 

 
- Preguntar com estan els seus germans, pares o avis. ( intentar detectar si l’infant està més o                 

menys angoixat, si prefereix més aviat no parlar de temes de salut i en canvi parlar de                 
distraccions, etc..) 
 

- Breu comentari de com estem nosaltres ( jo també et truco des de casa meva! també estic fent                  
el confinament….) 
 

- Apartat de propostes mitjançant conversa desenfadada. Com que els experts ens parlen que             
els nens al llarg del confinament va bé que segueixin quatre indicacions podreu procurar que               
surtin a la conversa:  
1. Moviment lliure i activitat física 
2. Joc (creació de jocs senzills o idees que es poden fer a casa sense necessitat de material                  
específic ) Aquí teniu un vídeo que us donarà moltes idees!! 

 https://www.youtube.com/watch?v=9lyWs4UaInA 
3. Organitzar-se horaris i rutines, vestir-se, hàbits d’higiene. Cal que els infants segueixin les              
rutines que ja feien i facin horaris similars als de l’escola de dilluns a divendres establir rutines                 
de deures, horaris d’àpats, moments d’individualitat… 
4. Moments de conversa en família, col·laboració en les tasques de casa, etc.. 

 
 

- Per treure-li un somriure podem explicar algun acudit o una anècdota divertida, que potser ens               
ha compartit un altre company seu amb qui acabem de parlar ... Aquí teniu alguns exemples                
http://acudits.flog.cat/categories/Nens 
 

- Acomiadament: ens veurem molt aviat! i tornarem a estar junts i a passar-ho bé!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9lyWs4UaInA
http://acudits.flog.cat/categories/Nens

