
ORIENTACIONS PER L’ALUMNAT/FAMÍLIES DAVANT EL 
CONFINAMENT PER COVID-19 

 
En aquests moments de mesures extraordinàries, a tots els adolescents se’ls fa            
difícil d’entendre què està passant. Els adults estem amoïnats i ells ho noten. És              
per això que és important poder donar-los explicacions adequades sobre la           
situació actual que vivim i adaptar el missatge que els hi donem al seu nivell de                
desenvolupament i comprensió. 
 
Us oferim aquest material per intentar ajudar-vos, en aquests dies de confinament,            
amb algunes orientacions d’organització, consells sobre rutines i activitats per          
poder realitzar a casa, així com idees per poder tractar i gestionar els sentiments              
i emocions que aniran sorgint al llarg dels dies que vindran, sense oblidar que              
també els hem de recordar que calen unes mesures de prevenció com: rentar-se             
sovint les mans, no compartir espais amb altra gent que no sigui la família propera,               
no sortir de casa i sobretot, intentar seguir unes rutines i uns horaris més o menys                
fixes. 
  
❖ COM ORGANITZAR-SE A CASA? 

 
Les persones necessitem rutines que guiïn les nostres accions, el nostre dia a             
dia. En condicions normals, el nostre dia a dia passa per diferents moments i espais               
formant un horari; és a dir: ens aixequem i anem a dutxar-nos, esmorzem, anem a               
l'institut, després dinem, tenim temps lliure, estona per estudiar i/o fer deures, alguna             
activitat extraescolar, etc… fins que arriba l’hora de sopar i anar a dormir. 
 
Per tant, en moments com els que estem vivint, també cal instaurar uns hàbits              
i rutines que ajudin a mantenir-nos actius i així evitar caure en el descontrol              
dels ritmes de son-vigília, alimentació i higiene, o d’activitats addictives com           
els jocs online, etc. A continuació us oferim una proposta d’horari, mentre duri el              
confinament, que podeu seguir si ho considereu oportú. Si decidiu seguir-lo és            
important respectar-lo, per tal de mantenir-vos actius i amb uns bons hàbits de salut,              
descans i alimentació diària. Aquests treballs també ens ajudaran a tenir una bona             
salut mental aquests dies i tenir la ment i el cos ocupat. 
 
Aquí us deixem l'enllaç amb el planning mensual per imprimir cada mes: 
 
https://finocam.com/img/cms/ca%20-%20Planificaci%C3%B3%20Mensual%20Curs
%202019-2020%20-%20DIN%20A4%20(210x297%20mm)%20FINOCAM%20DOC
ENT.pdf 

 

https://finocam.com/img/cms/ca%20-%20Planificaci%C3%B3%20Mensual%20Curs%202019-2020%20-%20DIN%20A4%20(210x297%20mm)%20FINOCAM%20DOCENT.pdf
https://finocam.com/img/cms/ca%20-%20Planificaci%C3%B3%20Mensual%20Curs%202019-2020%20-%20DIN%20A4%20(210x297%20mm)%20FINOCAM%20DOCENT.pdf
https://finocam.com/img/cms/ca%20-%20Planificaci%C3%B3%20Mensual%20Curs%202019-2020%20-%20DIN%20A4%20(210x297%20mm)%20FINOCAM%20DOCENT.pdf


https://drive.google.com/file/d/1A4FLP2FyjHSzZB08xe7O80r2UCTgh_R3/view?usp=
sharing  

 

 
 

❖ RUTINES I RECULL D'ACTIVITATS 
 
Us presentem una proposta de rutines diàries, que intentareu respectar al màxim            
possible amb la intenció d’ordenar, tant com es pugui, la vostra vida. És important              
aprofitar el temps, però compte!: A vegades, quan més temps tenim per fer coses,              
menys en fem! Heu de tenir present que cal: 
 

- Realitzar activitats en família i activitats individuals. Cal tenir moments          
per estar en companyia i també, per estar sols.  
 

- Diversificar tot tipus de propostes a fer. Cal deixar als joves connectar-se            
amb els seus amics a través de les xarxes socials, però de forma dosificada i               
controlada. Segurament es farà un major ús de tablets, mòbils, ordinadors,           
consoles i televisió. Recomanem el seu ús en horaris establerts i amb control             
de temps i combinant amb jocs en família, manualitats, revisar àlbums           
familiars, planificar els menús de l’endemà, etc. Tot es pot fer de forma             
controlada i sense abusar de cap activitat.  
Aquí teniu un enllaç amb pàgines web per fer manualitats o receptes de             
dolços saludables: 
https://drive.google.com/file/d/1a7Bz3wYofF86dHRYT7ApGZhFo1rntN6g/vie
w?usp=sharing  
 

- Deixar als joves els seus espais personals. Cal que tots els membres de la              
família tinguin els seus espais personals (en la mesura que sigui possible).            
L'adolescència és una etapa vital en la que els joves necessiten del seu             
espai, ara amb el confinament, jugarà un paper important (més que mai la             
seva habitació serà seva i caldrà respectar els seus moments d’intimitat). 
La pedagogia del pacte ara significa dedicar més temps a negociar les            
activitats a fer per evitar que aquestes setmanes esdevinguin temps mort. 

 

https://drive.google.com/file/d/1A4FLP2FyjHSzZB08xe7O80r2UCTgh_R3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4FLP2FyjHSzZB08xe7O80r2UCTgh_R3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7Bz3wYofF86dHRYT7ApGZhFo1rntN6g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7Bz3wYofF86dHRYT7ApGZhFo1rntN6g/view?usp=sharing


- En el cas de famílies on convisquin germans de diferents edats, poden            
trobar-se situacions de conflicte i irritabilitat a causa de la contínua           
interacció entre ells. És important que tinguin moments i espais per estar            
junts i separats. Cada fill/a tindrà les seves necessitats depenent del seu            
moment evolutiu i maduratiu. 
 

- Establir un horari d’hàbits i rutines. El dia es pot fer molt llarg. Un horari               
ajuda a anticipar, reduir l’ansietat i regular-nos. És bo que aquest horari            
estigui per escrit, ubicat en un lloc visible i que pugui confeccionar-se amb la              
participació de tots els membres de la família. És important mantenir           
aquestes rutines i horaris durant tot el confinament. Sempre podem fer           
excepcions, si el dia ho precisa, (caldrà escoltar molt l’estat d’ànim dels joves             
per valorar quines activitats són més adients en aquell moment).  
 

- Aprofitar aquests dies per fomentar l'hàbit a la lectura. Aneu a l’enllaç per             
trobar algunes lectures:  
https://adolescents.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/Llibre 

 
A continuació es presenta una PROPOSTA d’horari i rutines. Podeu agafar-ne           
idees, modificar-ho, etc., en funció de les característiques familiars, d’espais, etc. 
 

Moment del dia Proposta d’hàbits, rutines i activitats 

 
Bon dia! 

Llevar-se 
08- 09h 

És important que cada dia et despertis a la mateixa hora. Per exemple a les 
08h. Seguidament: 

- Hàbits d’higiene. 
- L’esmorzar, també és important!  
- Endreçar habitació: fer el llit, ... 

 
 

Activitats de 
matí 

(individuals) 
 

09- 13h 
 

Primer de tot ens centrem en: 
- Connectar-nos a l’aula virtual (Moodle) per fer feina de l'institut, o 

altres entorns i plataformes virtuals que ens han indicat els 
professors/es. 

- Acabar feines pendents dels altres dies. 
Un cop això s’ha acabat, podem aprofitar una mica per: 

- Jugar a algún joc (pot ser virtual, ordinador, consola, etc.). 
També és important realitzar alguna activitat física (classes de gimnàstica 
virtuals, exercicis dirigits… en podeu trobar diversos tutorials per la web, 
youtube…) 

 
 
 

Dinar 

Com que estem a casa, podem: 
- Parar la taula. 
- Ajudar a la cuina en preparar algún plat. 
- Menjar junts, comentant temes d’actualitat, activitats a fer per la tarda, 

etc. 
Segurament, estarem tots a casa i caldrà: 

- Ajudar a rentar els plats. 
- Recollir la taula. 

https://adolescents.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/Llibre


 
 
 
 

Activitats de 
tarda 

(grupals i 
individuals) 

 
(16- 20h) 

La tarda es pot fer molt llarga i és important planificar algunes activitats. Aquí, 
proposem: 

- Jugar a un joc de taula, aprofitant que hem dinat junts (UNO, oca, 
parxís, dominó, cartes, monopoly, etc.). 

- Preparar una recepta de cuina per l’endemà o el sopar. 
- Preparar un partís de postres, pizza pel sopar, etc. 
- Si teniu paciència i mans, alguna manualitat 

 
Seguidament, segur que tindràs llibres de lectura de l'institut o per casa. 
Agafa un llibre, revista, còmic, etc., i llegeix.  
 
També pots escriure els teus propis còmics, dibuixos, etc,. Després podem 
tornar a connectar-nos a les xarxes socials i parlar amb algun amic o amics 
del Insti, etc.  També pots destinar una estona a fer activitat física. 

 
 
 

Vespre 
El sopar 

 

Ha arribat l’hora de sopar. Tornarem a repetir la mateixa rutina que a l’hora de 
dinar. Així que: 

- Parar la taula. 
- Ajudar a la cuina en preparar algún plat. 
- Menjar junts, comentant temes d’actualitat, activitats a fer pel dia 

següent, etc. 
Segurament, estarem tots a casa i caldrà: 

- Ajudar a rentar els plats. 
- Recollir la taula. 

 
 

 
 

Bona nit! zzzZZZ 

Abans d’anar a dormir no és recomanable que s’utilitzin mòbils, ordinadors, 
etc. Els efectes d’aparells com ordinadors, mòbils, tablets, consoles...  amb 
les que juguen activen l’activitat cerebral dificultant la relaxació i el descans 
de qualitat. 
Abans d’anar a dormir es pot llegir una mica. 
Abans d’anar a dormir, dedicar als hàbits higiènics com: rentat de dents, etc.). 
Cal anar a dormir a una mateixa hora cada dia, assegurant-nos que es 
descansen unes 8- 9h diàriament i que, la qualitat del descans, és bona. La 
manca d’hàbits i rutines fa alterar els ritmes de son i descans. 

 
 

❖ COM PODEM TRACTAR I GESTIONAR EMOCIONALMENT ALS       
NOSTRES FILLS/ES? 

 
Combatre l'ansietat i la por que podem arribar a sentir davant de la incertesa, el               
sentiment d´indefensió i el confinament degut a la propagació del COVID-19 pot            
provocar, tant malestar i desequilibri emocional en els nostres fills/es adolescents           
com en nosaltres mateixos/es. Davant d'això, proposem unes recomanacions per a           
minimitzar l´impacte i que aquest malestar no vagi a més: 
 

● Intentar comprendre els nostres sentiments i els dels nostres fills/es davant           
d'aquesta situació. 

● Acceptar les emocions que estan sentint i ajudar-los a compartir-les amb           
nosaltres. Que puguin posar paraules a allò que senten. 



● Orientar-los per evitar la sobreinformació, tant de mitjans d'informació, com          
de grups de whatsapp tòxics (molts d'ells alarmistes i que transmeten fake            
news o informació de poca qualitat…) i ajudar-los a consultar mitjans de            
comunicació seriosos, a contrastar informacions i fomentar el seu         
pensament crític. 

● Centrar-nos en les iniciatives positives i solidaries que estan apareixent          
per tot arreu: els aplaudiments de les 20h, l'ajuda per part de molts veïns i               
veïnes que ofereixen a la gent gran per anar a comprar, els            
metges/metgesses jubilats/es que tornen a treballar per donar un cop de mà,            
particulars que confeccionen mascaretes pels hospitals… 

● Deixar molt clar que tot això passarà, que tot tornarà a la normalitat a la que                
estem acostumats.  

● I sobretot, tot i sent conscients que no és una situació normal, fer tot el que                
sigui possible perquè sembli com més normal millor. 

 
Per superar l'angoixa i el canvi de les rutines habituals, el millor que podem fer               
és ser més flexibles i adaptar-nos el millor possible a la nova situació. Resumint: 
 

● Ser flexibles en les diferents activitats plantejades inicialment. 
● Fer pactes. 
● Respectar els espais personals i temps per a un mateix. 
● Poder parlar de les pors, angoixes o diferents emocions que van sorgint. 
● No hem d’estar tot el dia ocupats, no cal fer una sobrestimulació, l'avorriment             

en alguns moments és important, ja que ajuda a fomentar la imaginació dels             
joves, també assegurar moments de relax. 

● Facilitar la convivència, si algunes tasques generen massa conflictes         
buscar-hi alternatives, el més important no és aprendre a escriure o sumar,            
sinó intentar mantenir una bona dinàmica familiar. 

● Evitar passar hores escoltant o llegint notícies sobre el COVID-19. 
 

Per ajudar als nostres fills/es a la regulació emocional, també és important que, com              
a pares i familiars, també ens cuidem i disposem de moments i espais de respir..               
Això també us ajudarà a controlar les vostres emocions d’irritabilitat, inseguretat           
front a la incertesa del moment i a regular els vostres estats i episodis emocionals.               
Tothom passarà per diferents emocions i moments. Parlar-ne i normalitzar-ho, ens           
ajudarà a regular-nos. 
 
 

 
 
 
 



 
 

❖ I COM AJUDAR A ENTENDRE AQUESTA SITUACIÓ ALS NOSTRES         
ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS? 
 

Ja se’ns fa difícil entendre als adults el que està passant…,per això és important que               
els hi expliquem d’una forma adequada als nostres fills, tenint en compte el seu              
nivell de desenvolupament i les seves capacitats. Per aquest motiu i per poder-vos             
ajudar en la tasca de fer-los entendre i païr tot això, us facilitem un link que creiem                 
que us serà de molta ajuda. 
 
https://www.adngirona.com/data/recursos/autismo-y-coronavirus/4cccb3b3c4eb42cb
807d63fb3376abaf-autismo-y-el-coronavirus.pdf 
 
❖ CONTACTA AMB NOSALTRES I INTENTAREM AJUDAR-TE 

 
Tots els professionals que integren el Departament d’Orientació de l’Institut Joan           
Oró juntament amb l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica        
(EAP) de Martorell, volem donar-vos suport durant aquests dies de confinament. És            
per aquest motiu que hem creat un espai de comunicació on ens podeu consultar              
qualsevol dubte relacionat amb els temes exposats anteriorment (ho podeu fer els            
familiars o els propis alumnes). Us recordem que, com sempre, aquestes consultes            
són confidencials.  
 
Passos a seguir: 
 

1. Enviar mail amb la consulta a: orientacio.insjoanoro@gmail.com 
 

2. En l’assumpte del mail podeu especificar si és una consulta general o si             
necessiteu parlar amb alguna persona en especial (alguns alumnes ja tenen           
assignat des d’inici de curs una persona de referència del departament           
d’orientació). Alguns exemples: 

- Com gestiono el  temps familiar 
- Com gestiono un conflicte 
- Si voleu parlar amb algun membre concret del departament         

d’orientació: A l’atenció de …. (el nom de la persona referent).  
 

3. Ens posarem en contacte amb vosaltres el més ràpid possible i intentarem            
assessorar-vos i donar-vos suport dins de les nostres possibilitats. 

 
 

https://www.adngirona.com/data/recursos/autismo-y-coronavirus/4cccb3b3c4eb42cb807d63fb3376abaf-autismo-y-el-coronavirus.pdf
https://www.adngirona.com/data/recursos/autismo-y-coronavirus/4cccb3b3c4eb42cb807d63fb3376abaf-autismo-y-el-coronavirus.pdf
mailto:.@gmail.com


 
Desitgem que aquest document i espai de contacte us pugui ajudar a portar amb              
major tranquilitat aquest moment convuls que vivim. 
 
Cordialment, 
 
 
Departament d’Orientació Eva Esteruelas Castro 
INS Joan Oró EAP B-26  
Martorell Martorell 


