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Una de les reaccions més habituals en nens i nenes que veuen que s’acosta la tornada
a l’escola és tenir por davant d’una situació estranya i que no acaben d’imaginar del
tot. La por és una emoció útil i necessària, però que els hem d’ajudar a gestionar. El
primer pas per fer-ho és aprendre a reconèixer les pors i a expressar-les.
Podeu demanar-los que facin una llista de les seves pors i que, al costat, n’avaluïn el
nivell d’intensitat. Poden fer-ho de l’1 al 10 o indicar si la por és petita, mitjana o gran.

Jo tinc una
por de grau
8 a les
tempestes.
Doncs jo sento una
por gran de
contagiar-me de
coronavirus.
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Primer va ser el confinament, les classes virtuals, els pares i mares teletreballant… Després
les primeres sortides al parc, però amb restriccions. Més tard, l’estiu més estrany de les
seves vides. I ara, de sobte, torna l’escola i, amb ella, unes rutines que estan fetes un
garbuix. Tota ajuda per tornar com més aviat millor a la rutina serà poca, per això us
proposem que feu, junts, un amulet. Els objectes d’aferrament aporten seguretat i
confiança, i crear-ne un plegats pot ser divertit i eficaç. Pot ser qualsevol cosa que
càpiga dins de la butxaca, com un braçalet o un collaret, i que els ajudi a enfrontar-se a
les situacions que els facin por: sortir al carrer, anar a l’escola, a comprar…
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Amb la tornada a l’escola i a moltes de les activitats extraescolars, se succeiran els
retrobaments i sortiran les ganes d’abraçar-se. Així que, tot i que a aquestes alçades
tots els nens i nenes tenen clar que han de mantenir una distància mínima, podem
proposar-los que s’inventin noves formes creatives de saludar-se… a distància.
Coreografies, senyals, picar de mans amb un ritme determinat…

Serà la seva nova forma de saludar-se secreta… i segura!
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Els darrers mesos han estat difícils en molts sentits, però també ens han permès valorar
coses que abans no valoràvem, i adonar-nos que, de vegades, necessitem molt poc
per sentir-nos bé: fer manualitats creatives, tenir temps de qualitat per parlar entre
nosaltres, les mostres de solidaritat que s’han donat entre veïns… És important ser
capaços d’identificar les coses positives que tenen lloc fins i tot en les situacions més
complicades. Us proposem que feu tots plegats, a classe o en família, una llista amb
aquelles coses per les que us sentiu agraïts i compartiu el que hi heu escrit.

“Jo estic agraïda perquè
estic sana, perquè tinc una
família meravellosa i per
la petita terrassa que
tenim a casa, on vam
poder prendre el sol o
escoltar els ocells durant el
confinament.”

