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Aquests dies els nens s’hauran d’enfrontar a l’aïllament social, la falta de 

joc lliure, d’exercici físic, …. Això pot generar molt d’estrès en la població 

infantil. 

 

EL PRIMER ÉS COMPRENDRE AL VOSTRE FILL  

 

Alguns infants poden mostrar-se irritables. Potser no us facin cas i/o estar més 

demandants. És important mantenir la calma, comprendre al vostre fill i fer-li saber 

que enteneu perfectament que estigui enfadat o de mal humor. Els nens més 

sensibles poden mostrar alteracions de la son, dificultats per adormir-se, despertar-se 

sovint, malsons i terrors nocturns. Poden voler anar al llit dels pares amb més 

freqüència de l’habitual, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERQUÈ SABEM QUE EL FET D’ESTAR 
CONFINATS A CASA POT SER UN REPTE... 
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QUÈ PODEU FER PER AJUDAR  

ALS VOSTRES FILLS?  

 

 

 

Pels nens són molt importants les rutines, ja des de 

bebès, perquè els ajuda a predir el que passarà, a 

comprendre el món, a conèixer-lo i també a estar 

segurs i tranquils.  

Intenteu mantenir, en la mesura del possible, les 

rutines de son, hores de menjar, sopar, l’hora del 

bany...  

 

 

Canteu, balleu, escolteu música relaxant. Els més 

petits poden cantar. Feu servir les cançons per 

transmetre les rutines i donar confiança. Si no les 

recordeu, busqueu per internet, avui dia totes es poden 

trobar a les xarxes. Les cançons infantils són 

repetitives per poder donar seguretat als nens, 

recordeu que les coses conegudes són les que els 

calmen.  

Utilitzar les tecnologies com la televisió, les tauletes o 

el mòbil no són recomanables en nens d’edats inferiors 

als 6 anys, però utilitzats amb mesura i en aquesta 

situació, ens poden ajudar. Procureu buscar jocs o dibuixos adequats a la seva edat i 

limiteu el temps d’exposició.  

 

 

 

És important entendre que, pels nens, estar sense poder sortir de casa tants dies és 

més difícil de sostenir i haurem d’augmentar el 

llindar de tolerància i paciència. Intentar 

controlar les situacions d’irritabilitat sense 

cridar i posar límits i normes a temps, evitarà 

que les baralles augmentin.  

Intentar començar el dia sense discussions pot 

fer que millorin els ànims. 

Mantenir la rutina 

Música 

Ser més tolerants 
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Els efectes de la quarantena amb els nens també 

afecta els pares. Després d’uns dies tan intensos 

amb els nens, els pares també comencen a estar 

cansats, frustrats, desbordats... Abans que això 

passi és millor planificar dintre de la vostra rutina 

un espai per fer un respir. Perquè com més 

atenció continuada doneu als nens, podeu anar 

perdent la connexió emocional amb ells. Si us 

dediqueu una mica de temps cada dia o feu torns 

amb la parella, podeu aprofitar per fer allò que us 

agrada. 

 

 

 

És important que els pares estigueu 

informats del que va succeint, però 

no és aconsellable veure les notícies 

amb els vostres fills perquè surten 

imatges i paraules que els poden 

produir un impacte psicològic. Cal 

evitar que la televisió o la ràdio 

estiguin engegades tot el dia. 

 

 

La necessitat de moviment dels més petits (entre 1 i 3 anys) 

No podem donar-vos la recepta exacta, ja que no hi ha fórmules màgiques per estar 

en un pis amb nens o nenes menors d’1 a 3 anys.  

La seva activitat principal és el moviment. Absolutament tot ho fan movent-se perquè 

és la fase evolutiva per la que passen. 

Com compaginar això amb estar confinats a casa? Per crear un clima el més relaxat 

possible, hi ha tres factors a tenir en compte:  

1. El paper de l'adult, 

2. La motricitat gruixuda, 

3. El joc manipulatiu.  

Fer una pausa 

Evitar veure les notícies amb els nens 
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Si viviu en una casa amb jardí o terrassa, ho teniu més fàcil, però si no és el cas, us 

proposem que transformeu el vostre pis, en la mesura de les vostres possibilitats. Feu 

el màxim espai possible traient coses del mig com tauletes, làmpades o qualsevol 

objecte que interrompi el trànsit en l'espai de joc.  

 

1. El paper de la persona adulta 

NO SOM MONITORS/ES D'ACTIVITATS. Abans de tot, recordem que no estem aquí 

per entretenir sense parar. La nostra recomanació és que és millor facilitar-los el 

moviment condicionant els seus espais de joc. 

COMPATIBILITAT DE JOC AMB GERMANS. És possible que si teniu nenes i nens 

de diferents edats, el seu joc sigui diferent. El que passa en aquests casos, és que no 

s'entenen en el joc. Parlen idiomes diferents. 

En aquestes situacions, el vostre paper serà clarament de mediador entre les dues 

parts. Mantenir la calma és la clau. Ajuda molt respirar i parlar amb veu suau.  

 

2.  La motricitat gruixuda 

L'equilibri entre el joc de manipulació i la psicomotricitat gruixuda és vital, per això us 

animem a deixar-los fer sempre les dues coses, en la mesura del possible. 

Idees per motricitat gruixuda: 

- Apartar el sofà una mica de la paret perquè es creï un passadís pel que puguin 

passar o amagar-se. 

- Tombar cadires de forma segura 

perquè puguin pujar en elles, passar 

per sota, etc.  

- Facilitar tots els jocs que permetin 

entrar i sortir: construir cases, 

castells amb cartró, coixins o el que 

tingueu a casa. Per fer-ho, podem 

aprofitar mantes, llençols, tovalloles 

o peces de tela. Si tapem amb un 

llençol la taula, per exemple, creem 

un espai màgic que poden gaudir. 

Faciliteu mocadors lleugers per 

ballar, llançar-los i moure's amb ells.  

- Si teniu alguna caixa de cartró o quelcom on puguin entrar i sortir és ideal. Un calaix 

de fusta també pot anar genial.  
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- Podeu mirar el canal de YouTube Davinci Fisioterapia Pediátrica. 

 

3. Joc manipulatiu 

En aquest tipus de joc, en el qual també estan interessats en aquesta edat, és similar 

a la motricitat gruixuda però en més petit: posar, treure, ajuntar...  

Idees pel joc manipulatiu: 

- Per donar-los marge de llibertat, els sol agradar les olles, els tapers, anelles, les 

paneres o el que tingueu a casa. Simplement tingueu cura que siguin objectes segurs, 

res que es pugui trencar o que sigui tòxic, òbviament. 

- Facilitar calaixos que puguin obrir i tancar i guardar coses dins. O treure-les, ja sabeu 

com els agrada! 

 

ALGUNES IDEES PER COMPARTIR AQUESTS MOMENTS PER ESTIMULAR EL 

LLENGUATGE 

-  A partir d’imatges, amb contes (físics o digitals), amb àlbums de fotos familiars o 
fotos del mòbil dels pares…  

 
▪ http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/i

ndex.htm 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=Vlg2Mg-9h3o 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=21Ia8aZ_yN8 
▪ http://lescriba.cat/recursos-explicar-contes/ 
▪ http://www.contes.cat/ 

 

- A partir del joc:  
• joc simbòlic ( cuinetes, cotxes, metges,...)  
• jocs de taula (lottos, memory, encaixos…) 
• amb la capsa de les sorpreses (posar objectes i joguines …) i amb els 

ulls tapats endevinar què és, com és... 
• amb titelles, imaginar i representar històries, situacions,...  
• jugar a les endevinalles sobre objectes de l’entorn, animals, 

personatges... 
  

▪ http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm 
▪ http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-

videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-
gat-ratoli-balena-cargol/ 

▪ http://elspetitsinfants.blogspot.com/2013/11/endevinalles-de-la-
tardor.html 

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Vlg2Mg-9h3o
https://www.youtube.com/watch?v=21Ia8aZ_yN8
http://lescriba.cat/recursos-explicar-contes/
http://www.contes.cat/
http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm
http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-gat-ratoli-balena-cargol/
http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-gat-ratoli-balena-cargol/
http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-gat-ratoli-balena-cargol/
http://elspetitsinfants.blogspot.com/2013/11/endevinalles-de-la-tardor.html
http://elspetitsinfants.blogspot.com/2013/11/endevinalles-de-la-tardor.html
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-  A partir de la música: cantant cançons…  
▪ .https://whttps://www.google.com/search?q=can%C3%A7ons+in

fantils+catalanes&oq=can%C3%A7ons+infantil&aqs=chrome.1.0
l2j69i57j0l2j46j0l2.6806j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-
8ww.google.com/search?q=can%C3%A7ons+infantils+catalane
s&oq=can%C3%A7ons+infantil&aqs=chrome.1.0l2j69i57j0l2j46j
0l2.6806j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PLF74A4167AFC339DE. 
 

Cal adaptar-ho tot a l’edat del nen i partint dels seus interessos, sempre donant un 

bon model. I recordeu, a parlar se n’aprèn parlant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Text elaborat a parir d’aportacions i recomanacions procedents del blog “jugar i jugar” i de diferents 

equips de professionals de diferents CDIAPS de Catalunya) 
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