“Això no es tracte d’aguantar una estona. Això va d’aprendre a viure d’una altra manera.
L’esforç serà llarg. Si no t’adaptes, es farà encara més llarg. “
-Pep MaríValorant que la situació actual de tots ens obligarà a romandre un temps a casa, i veient que
moltes de les tasques que abans realitzàvem presencialment actualment les hem de fer a
distància, volem realitzar una sèrie de propostes perquè tots els jugadors i jugadores del club
puguin realitzar una bona adaptació a la Teleeducació.

1. La tasca a casa és tan important com anar a
classe.

Hem de ser conscients que la realitat actual fa que totes les tasques,
vídeo-classes i exàmens tenen el mateix valor que quan anàvem
físicament a classe.

2. Marcar uns horaris i hàbits.

És recomanable posar-se el despertador, berenar, dutxar-se i
vestir-se, de la mateixa manera que si anéssim al centre. És
important marcar uns horaris per descans i menjades. En
definitiva realitzar una bona gestió del temps. El més adequat
és realitzar sessions de 50 minuts amb 5-10 minuts de descans.

3. Planificar.

És important prioritzar i fitxar objectius, dates d'entrega i organitzar
les tasques diàries. Per exemple emplenant un calendari.

4. Tenir un espai propi de treball.

Important tenir un lloc on poder realitzar les tasques, una taula
amb suficient espai, una cadira còmode, l'ordinador si cal i ben
il·luminat natural i artificialment. És important que aquest espai
estigui allunyat de fonts de distracció com televisió, o llocs on
passin sovint altres familiars (cuina, sala d'estar, passadís...) i
sempre sigui el matiex.

5. Utilitzar diferents mètodes d'estudi.

Memoritzar s'ha acabat, si volem tenir èxit amb la feina a distància
és important adaptar-se i fer "altres coses", llegir, cercar informació
pel nostre compte, esquematitzar, dibuixar i resumir entre altres, ser
capaços d'arribar a la informació en el menor temps possible.

6. Mantenir el contacte amb companys i
companyes.

Per resoldre dubtes o compartir informació, així com
sentiment i estats d'ànims.

7. Evitar distraccions.

Quan fem feina a casa la temptació de mirar constantment el mòbil, fer
la tasca amb la tele de fons, o xerrar amb familiars augmenta molt,
per tant hem d'intentar evitar-ho, ja sigui amagant el mòbil a un calaix,
deixant-lo a una altra habitació...

11. Ajuda de tothom.

La família ha de ser capaç de respectar l'espai i l'organització,
fomentant un ambient de treball a casa. No hem d'oblidar que
tots som un equip a aquests moments.

12. Seguir les recomanacions físiques i
psicològiques dels vostres entrenadors/es.

Mantenir-se en moviment fent una rutina d'exercicis i aprofitar el temps
en família compartint espais i sentiments.

Gràcies famílies.
Tots junts ens en sortirem.

Pep Mas, Orientador Educatiu del CBSM

