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Estimada	família,	

Aquests	 dies	 d’incertesa	 i	 pausa	 en	 els	 que	 estem	 provoquen,	 en	 molts	 de	 nosaltres,	
sentiments	 ambivalents	 i	 difícils	 d’afrontar.	 La	 incertesa	 és	 aquella	 condició	 en	 la	 que	
alguna	cosa	no	es	coneix	a	la	perfecció.	Quan	es	parla	d’incertesa	solem	relacionar-ho	amb	
manca	de	seguretat,	certesa	o	confiança,	cosa	que	genera	 incomoditat.	Aquests	dies	ben	
podrien	ser	definits	per	aquesta	paraula.		

La	pausa,	d’altra	banda,	tan	difícil	de	trobar	en	un	món	que	mai	s’atura	-	bé,	ara	sembla	que	
sí	-	en	ocasions	genera	aquesta	necessitat	de	buscar	coses	per	omplir-la.	I	aquí,	no	només	
parlo	d’activació	física,	sinó	també	de	la	mental.	No	deixem	-o	no	sabem-	que	el	cap	pari.	
Ara,	 la	cosa	canvia,	 “la	pausa”	és	 imposada.	Al	principi,	pot	resultar	 incòmode	-reduir	 la	
velocitat	sempre	ho	és-,	però	 també	podria	ser	aquell	moment,	per	aprofitar	 trobar-nos	
amb	els	altres	i	sobretot,	amb	nosaltres	mateixos,	generar	noves	possibilitats	i	despertar	la	
creativitat.	

És	 per	 això,	 que	 l’escola	 vol	 continuar	 acompanyant-vos	 i	 estar	 el	 més	 a	 prop	 vostre	
possible,	compartint	aquestes	emocions.		

La	quotidianitat	o	realitat	que	ens	envolta	pot	ser	d’una	o	d’altra	manera,	però,	encara	que	
100	 persones	 vivim	 exactament	 la	 mateixa	 experiència	 exterior,	 cadascun	 l’estarem	
percebent	i	vivint	d’una	manera	absolutament	particular	i	individual.	De	manera	que,	com	
recordem	aquesta	experiència,	dependrà	de	 l’enfoc	que	 li	donem	(tindrem	dies	millors	 i	
d’altres	 pitjors).	 El	 que	 és	 important	 aquí,	 com	 nosaltres	 li	 diem	 als	 nostres	 alumnes	 i	
alumnas,	és	que	allò	important	no	és	el	que	et	passa,	sinó	allò	que	fas	amb	el	que	et	passa.	

Aquest	document	pretén	ser	una	ajuda	per	donar	suport	i	 idees	a	les	famílies	del	centre	
amb	informació	diversa	de	caire	educatiu,	informatiu	i	sobretot	psicosocial.	S’han	buscat	
activitats,	 informacions	 d’actualitat	 i	 pautes	 familiars	 per	 a	 que	 tothom	pugui	 portar	 la	
quarantena	de	la	millor	manera	possible.	Són	moments	de	parar,	reordenar	i	regenerar	les	
nostres	connexions.	Oferir	als	petits,	joves	i	grans	que	casa	és	un	espai	segur	i	confortable,	
on	del	contacte	directe	també	s’aprèn.	Fem	créixer	les	competències	personals	de	viure	i	
conviure.	Fer	coses	és	meravellós,	però	fer	les	coses	adequades	és	encara	millor.	

Ànims	a	tots	i	a	totes	i	ens	veiem	en	els	balcons!	

	

Rosa	G.	I	Zaida	C.	

Departament	d’orientació	i	intervenció	psicopedagògica	(DOIP)	
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ALGUNS	RECURSOS	TIC	DIDÀCTICS	PER	A	CASA	
Algunes	App	ofereixen	el	seu	contingut	de	forma	gratuïta	durant	aquests	dies.	En	aquest	apartat,	

cal	recalcar,	que	sempre	s’han	de	seguir	els	passos	i	els	suports	TIC	donats	pel	mestre/a	del	

jove	 i/o	 infant.	 Això	 són	 recursos	 complementaris	 que	 poden	 aportar	 altres	 mitjans	

d’aprenentatge.		

	

Infantil,	primària	i	secundària	(totes	les	matèries)	

http://www.educa.jcyl.es/secundaria/es 
	
Oca	per	fer	una	mica	d’esport	(primària)	

https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef 
	

Plantilles	d’escriptura	(infantil	i	primer	cicle	primària)	

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=es_ES 
	
Academons	primaria:	ofereix	30	dies	d’accès	gratis	al	seu	catàleg	de	jocs	de	matemàtiques,	
llengua,	Anglès,	ciències	i	Science.	http://www.academons.com/	
	
Ta-tum:	plataforma	per	al	foment	de	la	lectura	ofereix	accés	gratuït	fins	al	juliol.	
https://ta-tum.com/#welcome 
	
Smartick:	 Crean-te	 un	 compte	 aquesta	App	de	 la	 comunitat	 d’Andalusia	 ofereix	 15	dies	
gratuïts	per	a	repassar	les	matemàtiques.	
https://www.smartick.es/modules/signup/index.html 
 

Celebriti	Edu:	ofereix	més	de	50.000	jocs	de	primària	i	secundària	gratuïts	fins	a	final	de	
curs.		https://edu.cerebriti.com/	
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AMCO:	accés	als	jocs	de	matemàtiques	i	llengua	de	la	seva	App	Eduzland	gratis	per	un	temps	
limitat.		https://www.amconews.es/metodologias-amco/eduzland/	
	
Smile	and	Learn:	App	pels	més	petit	ofereix	accés	durant	un	mes	al	 seu	 catàleg	de	 jocs	
interatius.			https://smileandlearn.com/	
	
 
 
INFOGRAFIES	D’INTERÈS	GENERAL	
Font:	Web	del	Departament	d’Ensenyament,	Març	2020	
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https://www.educac.cat/families/fake-news-com-les-podem-detectar 
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