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RECOMANACIONS DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE 

L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

 

1 Habitualment portem tots un ritme de vida accelerat. El nostre alumnat té llargues 
jornades escolars que sovint es complementen amb activitats extraescolars variades (idiomes, 
música, esports ...). Els caps de setmana a més d'estudiar, participar en competicions, esports ... 
solen tenir una intensa vida social. 
Tot d'una i sense esperar-ho, ens veiem confinats a casa i ens hem d'acostumar a no 
poder eixir al carrer com fèiem cada dia, a conviure amb la nostra família durant moltes 
hores i sobretot a parar. Tot això a més de la incertesa d'aquests dies ... 

 

2 Des de la Conselleria s'ha proposat el Pla Mulan (quatre eines en línia: les pàgines web 
dels centres educatius, el portal web família, el portal AULES, i el portal de vídeo conferències 
webex) , per garantir la docència en línia al major nombre d'alumnat possible, amb l'objectiu últim 
de garantir l'accés a una educació pública de qualitat. Des del departament d'Orientació, volem 
proporcionar a les famílies unes pautes perquè aquest període de temps es faça el més 
suportable possible, a més que considerem important que l'alumnat no perda l'hàbit d'estudi, 
més encara tenint en compte el moment del curs en el qual ens trobem. Això sí, som conscients 
que per a les famílies suposarà un gran esforç estar pendents de les tasques on-line i això no ha 
de suposar un estrès afegit. 
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3 És convenient crear rutines i que el temps estiga el més estructurat possible (horari amb 
objectius i feina), evitant un excés d'hores davant de les pantalles (mòbils, vídeo consoles, 
televisió ...) S'aconsella que hi haja un temps per a les responsabilitats (endreçar l'habitació, 
ajudar en alguna tasca domèstica, estudiar ...) un temps per a l'autocura (fer exercici físic, fer 
ioga, arreglar-se ...) i un temps d'oci (veure pel·lícules o sèries que teníem pendents, una estona 
de vídeo consoles o mòbil, jocs de taula en família, escoltar música, llegir ...) Pot ser un bon 
moment per fer totes aquestes coses que hem anat posposant, per a les que mai trobàvem 
temps: fer un àlbum de fotos, un puzle de moltes peces, renovar l'habitació, fer manualitats ... 

 

4 No convé passar tots els dies en pijama, sinó que s'aconsella seguir mantenint uns hàbits 
d'higiene adequats (dutxar-se cada dia i vestir-se adequadament). A més, encara que els nostres 
fills i filles poden dormir una mica més de l'habitual, és aconsellable que s'aixequen 
aproximadament a la mateixa hora cada dia per no alterar l'hàbit de son, menjar 4 o 5 vegades al 
dia i no picar entre hores i anar a dormir a una hora adequada. Seria recomanable a més 
d'incloure un mínim d'unes 4 o 5 hores de treball al dia (la jornada escolar és de 6 hores per a 1r 
i 2n de l'ESO i 7 hores per a la resta, a més de la feina que han de dedicar habitualment a les 
vesprades a casa) i llegir cada dia una estona (és bon moment per llegir els llibres del tercer 
trimestre). El cap de setmana es poden acabar les tasques pendents i fer activitats educatives 
lúdiques (sudokus, jocs de taula, veure pel·lícules i comentar-les, llegir junts notícies actuals, 
compartir inquietuds i parlar amb ells ...) En definitiva, és moment d'escoltar-nos i realitzar 
activitats agradables en família. Mantenir-se motivat/ motivada és clau en aquests moments. 
Ànim! 
 
 
 
 

Departament d’Orientació 


