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INTRODUCCIÓ

El meu treball de recerca tracta sobre la Covid-19 i els efectes que ha tingut sobre els

infants. Consta de dues parts: la teòrica, on he realitzat una recerca i explico detalladament

què és la Covid-19 i com s’ha anat desenvolupant fins arribar a l’actualitat, i una part

pràctica, que és la part més extensa on, a partir de la pregunta inicial («Positiu o Negatiu?»),

he pogut fer diferents activitats per elaborar premisses i d’aquesta manera extreure’n

conclusions.

HIPÒTESIS

La meva hipòtesi és que per als nens no tot ha sigut tan negatiu com a primer ull sembla.

OBJECTIUS

He volgut relacionar l’escola amb una situació -la pandèmia de la Covid- que encara està

passant avui en dia perquè se’n pot fer un bon treball, amb molt contingut i, a la vegada,

interessant, ja que pot ajudar a veure com han passat el confinament els infants i ens pot

donar indicacions sobre com actuar en casos futurs, de manera que les decisions que es

prenguin no siguin tan improvisades i posin per davant el seu benestar. També és important

saber com s’ha pogut treballar amb els nens i nenes, des d’un altre entorn que no sigui el

familiar, i caldrà segurament constatar que, a l’escola i a les cases, s’ha treballat de

diferents maneres ja que per a tothom era una situació estranya i inusual. Però alhora les

dues s’han complementat i han fet que per als infants sigui una normalitat més. A més, s’ha

de destacar el paper tan important que han fet les escoles.

METODOLOGIA

Per poder extreure conclusions de la pregunta principal, “positiu o negatiu?”, vaig realitzar

diverses activitats:

● En primer lloc, vaig estudiar les opinions que buscaven la part positiva del

confinament a través de les tesis de les psicòlogues especialitzades en infància i

adolescència Agnès Brossa i Amalia Gordóvil. En un col·loqui dins els marc del



“BrainFilmFest2021”, per exemple, van abordar el tema «Créixer des de la pausa,

aprenentatges del confinament en família». La quarantena no sempre va ser

negativa per als infants: elles han pogut observar que els que ho han passat pitjor

han sigut els pares, per por que els seus fills no tinguessin l'oportunitat de viure el

que es pertoca per edat. Però el que realment els ha sorprès ha sigut que per als

nens ha estat molt agradable pel simple fet de poder passar temps amb la família.

● Vaig posar-me en contacte amb el professorat i l’equip directiu de l’escola Vaixell

Burriac, a la qual jo vaig assistir i que està tocant paret a paret amb el meu institut,

per informar-me sobre com havien treballat la pandèmia amb els alumnes. Em vaig

centrar en el cicle inicial, concretament en segon. Les dues primeres quinzenes les

van dedicar a fer activitats i treballs relacionats amb la Covid, les emocions i les

seves vivències personals. Parlaven de les seves pors, de la mort per la pèrdua de

familiars o amics, i de les inseguretats que el virus els havia portat. Per altra banda,

també van treballar jocs de cohesió, cooperatius per familiaritzar-se així amb el propi

grup, perquè haurien d'estar temps sense poder interactuar amb l'alumnat de les

altres classes. A més, van treballar molt el tema de la higiene i la mascareta, perquè

per a ells era una altre normalitat a la qual s’havien d’adaptar.

● A partir de tot el treballat els punts anteriors, vaig dur a terme activitats amb les dues

classes de 2n de primària del l’escola Vaixell Burriac: en dos dies diferents vaig anar

a les dues classes de segon i els vaig mostrar un powerpoint perquè recordessin el

confinament. Quan ja s’havien familiaritzat amb el tema, els vaig demanar que em

fessin un dibuix de com havien passat la quarantena i darrere escrivissin una petita

frase. Amb aquesta informació he pogut fer tres estudis segons els dibuixos, els

colors utilitzats i les frases escrites per així poder saber si la majoria dels nens i

nenes s’havien sentit bé confinats o havien trobat a faltar l’escola, els amics i els

familiars.



CONCLUSIONS

Després de fer tot el treball i haver aconseguit tota la informació a partir de diferents

activitats, he pogut arribar a diverses conclusions. S’ha de comentar que no tot és negre ni

tot és blanc. L’experiència ha estat molt diversa, i tot ha girat entorn a la manera com han

pogut gestionar els seus horaris els pares i mares de cada criatura.

La reacció dels nens/es davant de la situació no hauria d’haver sigut de por, és a dir, sí que

poden tenir un sentiment de por a la mort, però no a la incertesa. Per haver pogut evitar-ho,

hauríem d’haver trobat la manera de poder-los explicar el que anava passant perquè així

estiguessin més tranquils.

A més, el fet en què tots els infants coincideixen sobre el confinament ha sigut el poder

compartir més temps amb la família. Això comporta que en el seu dia a dia no poden passar

tant de temps junts; per això se n’hauria de buscar un equilibri.

Cal destacar el paper de l’escola. Ha sigut una ajuda tant per a les famílies com per als

fills/es, ja que ha sabut com treballar amb els nens tota la situació canviant i inestable de la

pandèmia, sobretot amb els més petits.

He investigat una mica el que s’ha fet, han estat treballant tot el tema de la Covid-19 i penso

que també s’hauria d’haver fet amb els adolescents ja que jo ho he viscut de primera mà i

puc fer una petita comparativa en com ho han treballat amb els infants. A part d’estar en una

edat complicada, deixar de cop de fer totes les activitats del dia a dia els (i ens) ha afectat

molt. Això ens fa adonar-nos que s’hauria de treballar més la salut mental en aquestes

edats i reforçar el paper dels psicòlegs i normalitzar-los en la nostra vida quotidiana.

El confinament ens ha fet adonar de la importància del contacte. Del fet que una màquina

no pot substituir la relació entre les persones. Les màquines han tingut un paper molt

fimportant a la pandèmia, ja que han sigut una via per distreure’ns i per poder

comunicar-nos amb l’exterior. Però en pocs casos han arribat a donar la satisfacció que

proporcionen les relacions humanes.
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