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’àmbit educatiu
es prepara, per
segon any conse-
cutiu, per a un re-
torn a les aules
marcat per la co-

vid-19. Si bé és cert que les dades
sanitàries actuals són força més
encoratjadores que les de fa un
any, i que l’efectivitat de les vacu-
nes –unida al fet que la variant
actualment predominant del vi-
rus és també menys agressiva–
permet afrontar el retorn a les au-
les amb certa tranquil·litat, el Go-
vern ha optat per mantenir, ara
com ara, els mateixos protocols
que estaven vigents en el mo-
ment de finalitzar el curs passat. 

D’aquesta manera, en relació
amb la tornada a l’escola, prevista
per divendres 9 de setembre, “no
es preveuen canvis en els proto-
cols: els positius no s’han de con-
finar però caldrà que duguin la
mascareta en ser positius si tenen
més de sis anys”, indiquen fonts
de l’executiu. “A banda, si hi ha
febre caldrà anar a casa, i en fun-
ció del nombre de casos a l’escola
o a l’aula es poden preveure me-
sures extraordinàries”, afegeixen.
Així mateix, el Govern també po-
sa èmfasi en el fet que, en funció
de quina sigui l’evolució epide-
miològica del país, “es podrien

implementar canvis en qualsevol
moment”.

Cal recordar que el consell de
ministres va donar llum verd el 28
de març passat a l’aixecament de
l’obligatorietat de dur mascaretes
en espais interiors en la majoria
de casos. Una decisió que venia
motivada pel fet que els indica-

dors epidemiològics i sanitaris
seguien mostrant una millora en
l’evolució de la pandèmia que
permetia flexibilitzar les mesures
existents.

Així doncs, l’executiu va apro-
var eliminar a partir del dia 29
l’ús de les mascaretes en tots els
espais interiors –tret de l’hospital,
centres sanitaris i sociosanitaris i
cases pairals–. Tot i que l’ús de la
mascareta ha deixat de ser neces-
sari en espais tancats, se segueix
recomanant a les persones vulne-
rables –per edat o per factors de
risc–, als no immunitzats, als que
viuen o visiten persones vulnera-
bles, als que tenen símptomes
respiratoris i als que estan en vi-
gilància passiva per ser contacte
d’un positiu.

El decret no tan sols derogava
les mesures específiques que s’a-
plicaven als establiments d’oci
nocturn –que ja no han de dema-
nar cap test–, o a les activitats es-
portives o culturals i als establi-
ments de restauració, sinó també
a les llars d’infants, centres edu-
catius i activitats extraescolars.
En aquest sentit, desapareixia la
limitació vinculada a les unitats
de convivència, ja que la masca-
reta seguia sent obligatòria fins
aleshores a determinats espais
comuns. 

INTRODUCCIÓ

Tornada a les
classes amb
seguretat
PES MANTENEN ELS MATEIXOS PROTOCOLS CONTRA 
LA COVID-19 PER GARANTIR UN BON INICI DE CURS

L LA MASCARETA 
I L’APRENENTATGE

A MÉS

L’ús de la mascareta a
les aules ha suposat
una dificultat afegida per
als més petits a l’hora
d’entendre les emocions
de l’interlocutor o en la
discriminació fonètica
d’alguns sons. Així ho
apunten diversos estu-
dis que, amb tot, han
descartat que s’hagi pro-
vocat un retard generalit-
zat en l’assimilació del
llenguatge. La utilització
de màscares especials i
la ràpida supressió d’a-
quest element a l’aula hi
han contribuït.
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s cert que la
malaltia física
pel virus de la
covid-19 s’ha
deixat sentir
en menor grau
en la població

infantil i juvenil, però els pedia-
tres han llançat la veu d’alarma
davant l’impacte psicosocial de la
pandèmia. D’ençà que va esclatar
la crisi sanitària s’han multiplicat
els casos d’urgències psiquiàtri-
ques infantils, els trastorns de
conducta alimentària, que són
cada vegada més greus, els casos
d’ansietat, els trastorns obsessi-
vocompulsius o la depressió. 

La infància, i de manera espe-
cial l’adolescència, són etapes
força vulnerables a causa dels
múltiples canvis que tenen lloc
en curts períodes de temps. Les
repercussions de la pandèmia en
la salut mental de nens i adoles-
cents no són una qüestió banal.
Els principals factors de risc rela-
cionats amb aquestes conse-
qüències psicològiques han estat,
inicialment, la incertesa, l’excés
de notícies, el distanciament so-
cial i familiar, l’absència de ruti-
nes, l’abús de pantalles, els ritmes
irregulars de son i un patró d’ali-

mentació menys saludable i, en
molts menors, l’escolarització se-
mipresencial. En alguns casos,
s’han afegit les dificultats econò-
miques i de conciliació de feina
amb la cura familiar, i les possi-
bles situacions de malaltia prò-
pia, de familiars pròxims o fins i
tot el dol per la defunció d’éssers
estimats.

En un primer moment, el con-
finament va ser vist fins i tot com
una aventura, en la qual els nens
agraïen no anar al col·legi o pas-
sar més temps amb els pares,
mentre els adolescents se sentien

més lliures de poder consumir
més hores a internet. No obstant
això, aviat van començar a apa-
rèixer problemes com apatia, in-
quietud, avorriment, dificultats
de concentració, insomni o pors
excessives.

Les principals dades publica-
des fins al moment en diversos
països mostren un augment dels
símptomes relacionats amb di-
versos trastorns psiquiàtrics,
principalment depressius, d’an-
sietat, conductes autolesives i de
la conducta alimentària. A més,
s’ha produït un creixement expo-

nencial en el consum de xarxes
socials i videojocs i, com apunten
els experts, totes aquestes tecno-
logies poden ser addictives.

En aquest sentit, els adoles-
cents són un grup molt suscepti-
ble a desenvolupar problemes re-
lacionats amb la dependència a
dispositius d’accés a internet, que
s’ha relacionat amb diversos pro-
blemes psiquiàtrics com ara an-
sietat social, depressió i proble-
mes d’atenció, així com una dieta
menys saludable i un major nivell
de sedentarisme, sobrepès i obe-
sitat.

Tant en el confinament com en
l’anomenada nova normalitat, el
temps dedicat a pantalles ha aug-
mentat d’una manera molt signi-
ficativa per l’aïllament i la falta
d’estímuls. Una de les mesures
més efectives per evitar aquestes
conductes addictives consisteix a
garantir l’accés a activitats alter-
natives saludables. Quan els nens
i adolescents tenen oportunitat
de passar temps a l’aire lliure
amb els seus iguals i realitzar ac-
tivitats esportives i d’oci, el temps
dedicat a pantalles es redueix de
manera notable.

Així mateix, també és fona-
mental seguir una sèrie de reco-
manacions:

–Parlar amb ells i escoltar-los.
La comunicació és essencial.

–Limitar el seu accés a la televi-
sió i a les xarxes socials.

–Jugar amb nenes i nens és
molt important, ja que el joc i les
activitats lúdiques i fer manuali-
tats els ajuda a expressar les seves
emocions.

–Practicar amb ells mesures
d’higiene bàsiques.

–Apostar per una dieta equili-
brada i variada.

É

Els efectes de la pandèmia
PLA COVID-19 TAMBÉ HA TINGUT IMPACTE
EMOCIONAL EN NENS I ADOLESCENTS

PPASSAR MÉS TEMPS DAVANT LES PANTALLES
POT DESEMBOCAR EN PROBLEMES D’ADDICCIÓ

PSICOLOGIA

HAN AUGMENTAT
ELS PROBLEMES
PSIQUIÀTRICS EN
INFANTS I JOVES

ÉS IMPORTANT
POTENCIAR
L’ESPORT I L’OCI 
A L’AIRE LLIURE
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ivendres 9 de
setembre co-
mençarà el
nou curs esco-
lar als tres sis-
temes educa-
tius del país i

uns 11.000 alumnes del Principat
tornaran una altra vegada a la ru-
tina diària que van abandonar fa
gairebé tres mesos. Perquè el re-
torn a les aules es desenvolupi de
forma efectiva i organitzada és
necessari planificar amb antela-
ció la tornada al col·legi i prepa-
rar els alumnes perquè s’adaptin
sense problemes al nou ritme es-
colar.

D’una banda, cal ajustar de
manera progressiva els horaris.
Durant els mesos d’estiu, aquests
es modifiquen de forma substan-
cial i es tornen més flexibles. En
general, els nens se’n van a dor-
mir i es desperten més tard i, fins
i tot, els menjars es retarden res-

pecte al període escolar. Perquè
la nova rutina no suposi un canvi
brusc en aquests hàbits de son i
alimentació, els especialistes re-
comanen adaptar progressiva-
ment els horaris les setmanes
prèvies a l’inici del curs. D’aques-
ta manera s’eviten els símptomes
de cansament quan comencen
les classes.

Pel que fa a la preparació del
material escolar, abans de co-
mençar les classes cal tenir en-
llestit tot l’equipament que els es-
colars han de portar a les aules
durant el curs. També és recoma-

nable revisar el material i la roba
del curs anterior per comprovar
si es poden utilitzar de nou, com-
prar-ne en cas que facin falta o
contactar amb familiars i amics
que estiguin disposats a cedir allò
que se’ls ha quedat ja obsolet.

També és fonamental evitar
l’ansietat. Moltes vegades, en-
frontar-se al primer dia de classe
crea tensió en alumnes i pares,
sobretot quan l’estudiant assis-
teix al col·legi per primera vega-
da, inicia un nou cicle acadèmic
o canvia de centre educatiu. Per
això, els progenitors han de
transmetre als fills un enfoca-
ment positiu de tot el que repre-
senta l’escola.

Així mateix, un canvi d’hàbits
d’alimentació també facilita molt
les coses. Durant els mesos d’es-
tiu és freqüent que es canviïn els
hàbits alimentaris, per la qual co-
sa al començament del curs s’ha
d’adoptar de nou una dieta equi-

librada per estudiar. Un esmorzar
complet i ben planificat i un di-
nar variat i saludable són les prin-
cipals recomanacions.

Finalment, una vegada que es
coneixen els horaris del centre
educatiu és recomanable verifi-
car el temps necessari per traslla-
dar-s’hi des del domicili i evitar
d’aquesta manera retards durant
els primers dies de classe. Una
bona idea és fer una prova del
trajecte –en el propi automòbil, a
peu o en transport públic, segons
el cas– uns dies abans, a la matei-
xa hora.

D

Claus per començar el curs

CONSELLS

ELS HORARIS
S’HAN D’ADAPTAR
A POC A POC LES
SETMANES PRÈVIES

PCAL PLANIFICAR AMB ANTELACIÓ EL RETORN
A LES AULES PERQUÈ L’ALUMNE S’HI ADAPTI

PENFRONTAR-SE AL PRIMER DIA DE CLASSE
SOVINT CREA TENSIÓ EN ALUMNES I PARES

PLANIFICAR LES
EXTRAESCOLARS

A MÉS

Un dels aspectes fona-
mentals a l’hora d’iniciar
el nou curs és una plani-
ficació acurada de les
activitats extraescolars.
La majoria de l’alumnat
té en la seva agenda
una o diverses activitats
d’aquest tipus. Està de-
mostrat que la repercus-
sió en els alumnes d’a-
questa agenda paral·lela
al curs convencional, si
està ben organitzada,
pot beneficiar el rendi-
ment acadèmic i afavorir
el desenvolupament de
competències.

UN CANVI D’HÀBITS
D’ALIMENTACIÓ 
POT FACILITAR 
MOLT LES COSES
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uin balanç fan dels 10 anys
de Singular?
Estem molt contents de l’e-
volució que Singular ha tin-
gut aquests últims 10 anys.

Hem passat de ser una acadèmia petita
amb tres professors a ser una acadèmia
d’anglès de referència amb una plantilla
de 15 professors d’anglès i dos locals
cèntrics a Andorra la Vella.

Tot i haver crescut tant, continuem
mantenint-nos fidels als nostres pilars!
Seguim treballant exclusivament amb
grups molt reduïts, comptem amb pro-
fessors altament qualificats i el nostre
espai és modern amb un ambient acolli-
dor.

Què diferencia Singular de les altres
acadèmies?
A Singular oferim una alternativa a les
aules tradicionals. La nostra metodolo-
gia és dinàmica, posant molt èmfasi en
la parla, i els professors són nadius o
100% bilingües, tots amb la titulació i
experiència necessària per acreditar la
millor qualitat docent. Entre l’equip te-
nim professors dels Estats Units, el Ca-
nadà, el Regne Unit i Sud-àfrica.

Gràcies als nostres grups reduïts po-
dem continuar oferint un tracte perso-
nalitzat i el màxim aprofitament per ho-
ra lectiva. Les nostres classes amb joves
i adults tenen un màxim de 4 alumnes
per grup i els de nens un màxim de 5.

Pel que fa al mètode d’ensenyament
de Singular, les classes de nens a partir
dels tres anys donen una especial im-
portància a la pràctica amb frases sen-
ceres acompanyat de jocs; els grups de

joves treballen cap als exàmens de
Cambridge d’una forma pràctica, i els
adults poden escollir entre Business En-
glish, General English o preparació per a
un examen de Cambridge, sempre prio-
ritzant la conversa i l’expressió natural.

A part, encoratgem els estudiants a
posar els seus coneixements en pràcti-
ca a les diferents classes de conversa i
activitats temàtiques que oferim regu-
larment, i que estan a disposició de tots
els nostres alumnes sense cap sobre-
cost!

PUBLIREPORTATGE IDIOMES

Q

10 ANYS AMB SINGULAR,
L’ACADÈMIA D’ANGLÈS DE REFERÈNCIA A ANDORRA
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SINGULAR MONTCLAR
Ed. Montclar, Bonav. Armengol 10, 261

Andorra la Vella

SINGULAR JUNIOR
Ed. Cornella II, Pau Casals 8, 1-4

Andorra la Vella

Telèfon: 813 989
info@singular.ad 
www.singular.ad

TESS WINIARSKI
Fundadora i directora de Singular 



ots som cons-
cients de la
importància
d ’a p r e n d r e
idiomes: són
cada dia més
imprescindi-

ble per treballar, ens permeten
estar en contacte amb milions de
persones a tot el món i alguns,
com l’anglès, són fonamentals en
camps com les ciències. Però,
som conscients de com és de be-
neficiós aprendre’n des de petits?
Estudiar un idioma en la infància
té múltiples avantatges.

Un aprenentatge molt més rà-
pid i natural
Els nens aprenen de manera més
ràpida que els adults. És una cosa
que es pot observar amb facilitat:
són com esponges. Això succeeix
principalment perquè el seu cer-
vell encara s’està desenvolupant i
és molt més adaptable. Els nens
més petits absorbeixen coneixe-
ments fins i tot quan no tenen
aquesta intenció, només necessi-
ten estar exposats a aquests co-
neixements. 

Si parlem de nens molt petits,
ni tan sols són conscients que es-
tan aprenent una llengua nova,
perquè la diferenciació entre la
seva llengua i la dels altres encara
no és clara. Per a ells només són
paraules i aprenen el seu signifi-
cat sense plantejar-se si és l’idio-
ma matern.

L’aprenentatge com a diversió
Els infants de poca edat encara
no han desenvolupat sentiments
de vergonya. Tots ens hem sentit
alguna vegada cohibits en voler
parlar una llengua que no domi-
nem, pensant que no pronun-
ciem bé. Una cosa que als nens
no els passa. Per a ells, l’anglès o
qualsevol altra llengua no és més
que una experiència nova més
amb la qual divertir-se. Es llancen
a parlar i a cantar amb aquestes
paraules noves en qualsevol mo-
ment i no els importa no dir-les
del tot bé.

Més fluïdesa
Aquest aprenentatge des de ben
petit permet incorporar els nous
idiomes al dia a dia del nen al
mateix temps que assimila la seva
llengua materna, fet que dona
lloc a una parla més fluïda. A di-
ferència de les persones que
aprenen un idioma d’adultes, els
nens no tradueixen les paraules
de la seva llengua a l’idioma
après, sinó que simplement apre-
nen les paraules directament.

Estimulació de la memòria
Aprendre idiomes a edat prime-
renca, d’altra banda, ajuda a un
millor desenvolupament cognitiu
que pot veure’s en molts àmbits.

Per començar, estimula la me-
mòria. En els primers anys de
desenvolupament, el nen aprèn
paraules soltes i la seva ment or-
ganitza una espècie de llistes en
cada idioma, així que recordar
com es diu cada cosa és crucial.
Al principi és molt freqüent que
hi hagi paraules que només li sur-
tin en un dels idiomes, mentre
que, a mesura que creix, aquestes

llistes de paraules es diferencien i
és llavors quan va deixant de bar-
rejar. 

Més capacitat multitasca 
Aquesta tasca de diferenciació de
les dues llengües, i de triar en
quins moments és necessari par-
lar l’una o l’altra, a més, aporta
una major capacitat d’executar
diverses tasques alhora. El nen
que ha après diverses llengües és
capaç de pensar en cadascuna
d’elles i la seva ment s’adapta a
canviar d’un idioma a un altre de
manera natural. Per això, una ve-
gada s’ha après un segon idioma
és més senzill aprendre un tercer,
un quart o un cinquè, i com
abans es comenci aquesta cade-
na, molt millor.

Estimulació de la creativitat 
Però potser el més sorprenent és
saber que el coneixement de
múltiples idiomes des de la in-

fància estimula la creativitat, no
sols en l’àmbit lingüístic o literari,
sinó en molts altres camps, com
la pintura o la música. De fet, di-
versos científics afirmen que les
persones bilingües s’exerceixen
millor en tests cognitius com el
de Guilford, que mesura el pen-
sament divergent. El fet que cada
llengua tingui les seves normes
ortogràfiques i gramaticals i que
emmagatzemem diverses parau-
les per dir el mateix i, alhora, una
sola paraula pugui significar di-
verses coses obliga el cervell a ser
flexible i creatiu.

Millors resultats acadèmics
Aquests beneficis també es do-
nen en l’aprenentatge en edat
adulta, però de manera molt
menys marcada i només en
aquells adults que aprenen un
idioma a un nivell molt avançat.
En canvi, en els nens és evident
gairebé des del principi i repercu-
tirà en un millor acompliment en
altres assignatures. Per tant, apre-
nent idiomes els infants poden
ser millors estudiants en general.

Més tolerància
Els nens que aprenen idiomes es-
trangers des de petits estan molt
més preparats per al món actual.
No es tracta només que puguin
comunicar-se amb la resta de
persones globalment, sinó també
d’una cosa més profunda: els pe-
tits que aprenen altres idiomes
són més conscients de la diversi-
tat humana i això tendeix a fer-los
més tolerants.

T

Idiomes, millor des de petits
PELS NENS QUE ESTUDIEN ANGLÈS O ALTRES
LLENGÜES APRENEN DE FORMA MÉS NATURAL

PESTIMULEN LA MEMÒRIA I LA CREATIVITAT, 
I MILLOREN EL RENDIMENT ACADÈMIC

APRENDRE NOVES LLENGÜES

L’APRENENTATGE
D’IDIOMES EN LA
INFÀNCIA APORTA
MÉS FLUÏDESA

EL NENS QUE SABEN
IDIOMES ESTAN MÉS
PREPARATS PER AL
MÓN ACTUAL
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arla molt? Es mou?
Li agrada córrer?
Puja als arbres? Ca-
dascun d’aquests
comportaments pot

ser una pista associada a l’esport
ideal que el nostre fill podria
practicar, però l’elecció no sem-
pre és tan senzilla.

Partint de la base que l’esport
és bo per a la salut, després s’obre
una cruïlla de camins en què no
resulta fàcil decidir cap on anar.
Aquest és el dilema al qual solen
enfrontar-se fills i pares a l’hora
de triar les activitats extraesco-
lars, especialment en una època
en què els nens prefereixen, cada
vegada més, un lleure més se-
dentari gràcies als dispositius
electrònics, de manera que tam-
bé cal motivar-los a fer exercici.

Edat
A cada edat els nens posseeixen
diferents capacitats per entendre
les regles i absorbir informació,
així com diferent desenvolupa-

ment motriu i diferent nivell de
concentració.

Hi ha molts programes espor-
tius per als nens d’edat preesco-
lar, però no és fins als vuit o deu
anys que tenen més capacitat físi-
ca, poden mantenir l’atenció en
temps perllongats i posseeixen
l’habilitat de comprendre les re-
gles necessàries per jugar a un es-
port de manera organitzada. Els
nens menors de sis anys han de
practicar esports senzills i dins
una varietat en la qual puguin ex-
pressar amb claredat les seves
habilitats.

Les opcions són molt àmplies,
però els petits són els que solen
mostrar algun tipus d’inclinació,
sigui per l’exemple de la família
(l’esport que practica el pare, la
mare, un germà o un altre parent)
o per la influència d’algun amic.
És per això que se’ls ha de prestar
especial atenció durant els mo-
ments que juguen lliurement.

És en aquests moments quan
els nens realitzen activitats que

podrien determinar el seu futur
creixement en un esport, com
saltar, córrer, aturar i tirar pilotes,
nedar, ballar, escalar...

Individual o col·lectiu?
La varietat de personalitats des
de les edats més primerenques
genera un procés de selecció na-
tural. Hi ha nens que se senten
tranquils, altres que estan en
constant moviment, n’hi ha dels
que eviten el contacte físic i els
que tendeixen a utilitzar els peus
abans que les mans.

En una llista s’inclouen esports
com futbol, beisbol, bàsquet, rug-
bi, hoquei o voleibol. A l’altra

CAL POSAR ATENCIÓ
ALS MOMENTS EN
QUÈ L’INFANT JUGA
LLIUREMENT

P

Com escollir l’esport més adient?
PCAL TENIR EN COMPTE UNA SÈRIE DE CRITERIS A L’HORA DE TRIAR L’ACTIVITAT INDICADA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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gimnàstica, tennis, natació, esgri-
ma, golf, esquí o equitació.

Hi ha altres que podrien entrar
en totes dues categories, com ci-
clisme, vela o fins i tot el ball, que
en la seva versió competitiva pot
ser considerat un esport.

Què es busca?
Molts nens somien de ser profes-
sionals un dia, però aquest desig
apareix una vegada que els me-
nors coneixen l’esport i s’hi afi-
cionen. Però abans de forjar una
carrera esportiva, el que preval al
principi és la diversió i la sèrie de
beneficis que s’aconsegueixen
amb l’esport a través d’una multi-
tud de factors. Hi ha els directa-
ment relacionats amb la millora
de la salut: resistència cardiores-
piratòria, flexibilitat, força i resis-
tència muscular i coordinació.
Però també pot contribuir a in-
crementar l’autoestima i a desen-
volupar el pensament abstracte a
través de nocions com velocitat,
distància, profunditat, impuls,
força...

Amb l’esport els nens aprenen
a treballar en equip, a donar su-

port a un company i a ajudar-se
mútuament, especialment en els
que són d’equip. Aprenen ordres i
reconeixen una autoritat fora dels
pares, i generen amistats que so-
len ser fortes i duradores.

Per això és important saber
quin és l’objectiu que es busca en
escollir un esport, amb el qual en
molts casos hi ha d’haver una re-
lació per a tota la vida, sigui pro-
fessional o com a aficionat.

Sense pressió
Forçar un nen a practicar un es-
port pot tenir un efecte contra-
produent de rebuig, de manera
que és preferible utilitzar l’estí-
mul com a principal eina perquè

es faci l’activitat física necessària.
Pressionar un nen a practicar un
esport seria un fracàs a mitjà o
llarg termini que podria provocar
conseqüències inesperades. 

Cal educar-lo en un estil de vi-
da actiu. L’entorn físic i social on
viu, les característiques personals
i la influència familiar són ele-
ments que determinaran que un
nen faci més o menys esport.

Alternatives
Els esports organitzats solen ser
la solució de la majoria de pares
per impulsar els nens a l’activitat
física, que es considera necessà-
ria per a un desenvolupament sa
de l’organisme. Però aquests es-
ports acostumen a tenir un rere-
fons competitiu que també po-
dria comportar efectes no
desitjables en el nen, tant en l’as-
pecte físic com psicològic (por al
fracàs, manca d’autoestima, re-
buig de grup).

Els esports amb un fons com-
petitiu poden tenir un impacte
negatiu, de manera que per a
molts nens és preferible fomentar
una activitat física més recreacio-
nal i lúdica. El que importa és que
facin algun tipus d’activitat i que
es faci almenys una hora al dia i
tots els dies de la setmana. Per
exemple, caminar, pujar i baixar
escales, ajudar en les tasques do-
mèstiques, anar en bicicleta, ba-
llar, passejar, trekking, nedar i
jocs infantils que requereixin un
nivell d’activitat física important.

FORÇAR EL NEN A
PRACTICAR UN
ESPORT POT SER
CONTRAPRODUENT
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a música és pràcti-
cament indispensa-
ble en les nostres vi-
des. Estem envoltats
contínuament per

melodies i cançons, i fem bé. La
música és un mitjà d’expressió
universal que té nombrosos efec-
tes positius en l’ésser humà, es-
pecialment durant els primers
anys de vida. Des que naixem
afecta el nostre cervell i durant
els primers anys de l’infant ajuda
en el seu desenvolupament cog-
nitiu, social, motor, emocional i
del llenguatge.

Diversos estudis demostren la
importància de la música com a
ajuda per al creixement intel·lec-

tual dels més petits, ja que genera
gran quantitat d’activitat neuro-
nal. En aquest sentit, és l’estímul
humà que més parts del cervell
activa. L’exposició des de nounats
a la música, especialment a la
clàssica, i el seu desenvolupa-
ment musical segons van crei-
xent, ja sigui cantant, ballant o to-
cant un instrument, tenen tot un
seguit d’efectes positius en els
nens.

Augment de la memòria, l’aten-
ció i la concentració
En atendre a la melodia i la lletra
de les cançons els nens aprenen a
recordar i reproduir el que escol-
ten mentre es diverteixen can-

tant. És una activitat que els en-
canta i que alhora reforça totes
aquestes característiques.

Millor fluïdesa d’expressió
Tant parlada com corporal,
aquesta es desenvolupa en can-
tar i ballar. Entonar la lletra d’una
cançó resulta senzill quan es co-

neix el seu ritme, per la qual cosa
el nen pot repetir frases comple-
xes que d’una altra manera no
utilitzaria. El ball li aporta la ca-
pacitat d’expressar-se amb el cos i
tocar un instrument afegeix una
nova forma de comunicació, al
mateix temps que també ajuda
en el desenvolupament motriu.

L

ACTIVITATS

LA MÚSICA AJUDA
EN ELS ÀMBITS
COGNITIU, MOTOR,
EMOCIONAL...

escolademúsica

Matrícula oberta 
a partir de 3 anys
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 h
harmonia@harmoniamusica.com

C/ Prat Gran, 9, 2n AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra · Telèfon: 826 501

Assignatures: 
llenguatge musical
piano
acordió
violí
guitarra
sensibilització musical

Aula moderna:
cant
bateria
producció musical

CONCURSOS, FESTIVALS I ESDEVENIMENTS

Consulta la nostra web:
www.harmoniamusica.com

Exàmens reconeguts internacionalment
Representant oficial al Principat d’Andorra

Per a més informació:

www.plidacordio.com
www.gpmlauredia.com
www.jovesinterpretsmusicals.com

Com els
ajuda l’estudi
de la música?
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Major facilitat per a la resolució
de problemes matemàtics i de
lògica
La percepció dels diferents pa-
trons rítmics de les peces musi-
cals augmenta el raonament del
nen per trobar solucions més
complexes a problemes matemà-
tics i de lògica. Si, a més, a tot això
se li afegeix l’educació en llen-
guatge musical i solfeig, l’efecte
augmenta considerablement:
comprendre la disposició i la du-
rada de les notes musicals en una
partitura activa directament la
zona del cervell que està relacio-
nada amb les operacions mate-
màtiques.

Estimulació de la imaginació i
la creativitat
Enfrontar-se a una disciplina ar-
tística fa que es desenvolupi el
món interior del nen. També aug-
menta la seva habilitat per des-
plegar altres matèries de la ma-
teixa branca, com el dibuix i la
pintura. A més, el reconeixement
de patrons rítmics en una melo-
dia actua sobre la regió creativa i
motivadora del cervell, impul-

sant directament el nen a desen-
volupar la seva imaginació.

Reforç del llenguatge
Les lletres de noves cançons
aporten paraules i sons perquè
l’infant pugui ampliar el seu vo-
cabulari. De nou, cal esmentar la
facilitat per reproduir frases com-
plexes quan se segueix un ritme
que en un altre context el nen no
utilitzaria. La música també re-
presenta un gran suport per a l’a-
prenentatge general, per la qual
cosa pot ser un recurs didàctic di-
recte.

Desenvolupament de l’equili-
bri, els sentits i els músculs
En ballar adaptant els seus movi-
ments als ritmes, els més petits
adquireix una major coordinació,
força muscular i sentit espacial.
Els ajuda a aprendre a moure’s i a
ser conscients de l’espai que els
envolta.

Enriquiment de l’intel·lecte
L’evocació de records relacionats
amb la música provoca un desen-
volupament intel·lectual major
en el nen. La creació de memò-
ries està relacionada en moltes
ocasions amb cançons i hi ha re-
cords concrets que es desperten
amb gran facilitat en tornar a es-
coltar-les.

Augment de la sociabilitat
La música dona als nens l’oportu-
nitat d’interactuar amb altres in-

EL SEU ESTUDI
ESTIMULA LA
IMAGINACIÓ 
I LA CREATIVITAT
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fants, i amb adults, donant-los
més ocasions per desenvolupar-
se en societat. Balls en grup, con-
junts de cant com ara petites co-
rals, o el simple fet de conèixer la
mateixa cançó fan que els nens
puguin conèixer més gent i diver-
tir-se junts.

Més control dels estats d’ànim
La música evoca emocions tant
en nens com en adults: pot rela-
xar-nos o pot activar-nos quan
escoltem unes melodies determi-
nades. Escoltar cançons alegres
pot millorar situacions com ara
un moment trist o un estat im-
portant d’estrès.

Implantació de rutines
En associar certes activitats a mú-
sica i cançons concretes, el nen
s’habituarà a realitzar-les quan
torni a escoltar la melodia que re-
laciona amb elles, fent també que
es torni més disciplinat.

Augment de l’autoestima
L’aprenentatge de cançons i balls,
ja sigui com a oci o com a activitat
supervisada, aporta als infants un
major amor propi mitjançant una
acció divertida i entretinguda.
Aconseguir tocar una melodia
amb un instrument provoca la
mateixa reacció.

Millora de la salut
La música té l’efecte d’alleujar el
dolor i enfortir el sistema immu-
nològic. També ajuda a coordinar

la respiració i els batecs del cor,
per la qual cosa aconsegueix cal-
mar i relaxar la persona que la
practica o l’escolta. Escoltar me-
lodies tranquil·les i alegres ajuda
mentalment i física.

Com hem pogut veure, els be-
neficis de la música són extensos

i molt variats. A tots ells es pot su-
mar el fet que aquest desenvolu-
pament cerebral també afecta,
una vegada passats els anys, l’a-
dult, per la qual cosa es pot com-
provar que la música és de vital
importància en l’ambient infantil.
Tant pares i mares com educa-
dors han de conèixer aquests

efectes positius per ser cons-
cients de la repercussió que im-
plica l’ús de les melodies i les
cançons durant l’educació del
nen i per saber envoltar-lo d’un
ambient que enforteixi el seu
desenvolupament. La música és
un reforç positiu i poderós per a
tothom.

L’APRENENTATGE
D’UN INSTRUMENT
TAMBÉ AUGMENTA
L’AUTOESTIMA



enen els nens
dret a jugar?
La resposta és
un rotund sí.
La Convenció
dels Drets de
l’Infant, adop-

tada per l’assemblea de les Na-
cions Unides, així ho recull. El joc
és un impuls primari que ens em-
peny des de petits a explorar i es-
timar el món que ens envolta, i a
créixer sans i en harmonia amb el
nostre cos, intel·ligència, afectivi-
tat, creativitat i sociabilitat. L’acti-
vitat principal en la vida d’un nen
és jugar, i respon a la necessitat
humana de mirar, experimentar,
imaginar, comunicar i somiar. Per
a nosaltres, els adults, jugar amb
ells ens ajuda en la nostra salut fí-
sica i mental i estimula la nostra
capacitat de gaudir de la vida i el
moment.

Una ludoteca és un espai orga-
nitzat destinat al desenvolupa-

ment integral dels nens, el centre
d’interès dels quals és el joc, diri-
git per professionals i on es treba-
llen la psicomotricitat i la peda-
gogia o, dit d’una altra manera,
un lloc de trobada entre nens que
possibilita la diversió i les rela-
cions socials dels més petits i
que, a més, facilita la conciliació
familiar. 

Si el que volem per al futur són
adults motivats, actius i equili-
brats, hem de facilitar als nens
d’avui el seu dret a jugar, propor-
cionant-los tant les joguines i co-
neixements necessaris perquè

puguin fer-ho, com els espais im-
prescindibles per portar a la
pràctica aquests jocs.

Els més petits aprenen a ser i a
viure jugant. Si analitzem el seu
dia a dia, ens adonarem que el
seu desig és jugar sense descans.
Facilitar-los un espai específic i
preparat on poder jugar sense
perill amb altres nens els serveix
per experimentar, explorar les se-
ves habilitats i sentir-se bé. Avui
dia els espais de joc són limitats a
causa de la societat en la qual vi-
vim. Cada vegada hi ha més edifi-
cació, massa botigues i centres
comercials, no hi ha prou parcs i
jugar al carrer es converteix en un
perill. La jornada laboral fa, a
més, que els pares puguin comp-
tar amb espais segurs als quals
portar els fills perquè no tan sols
puguin jugar sinó també conti-
nuar desenvolupant-se.

En aquest sentit, les ludoteques
proporcionen als infants eines

per créixer en els àmbits més di-
versos:

–Desenvolupament motriu:
en jugar, els nens desenvolupen
tant la motricitat global com la fi-
na, a més de la coordinació ocu-
lomanual.

–Desenvolupament físic: en
jugar, els infants impulsen el crei-
xement de totes les parts del cos i
adquireixen autonomia.

–Desenvolupament cognitiu:
el joc activa i fa posar en marxa
als més petits habilitats cogniti-
ves per comprendre l’entorn i
desenvolupar el seu pensament.

Observen, exploren, manipulen i
experimenten amb objectes, re-
solen problemes d’una manera
eficaç i aprenen a reflexionar
abans d’actuar.

–Desenvolupament afectiu i
emocional: amb el joc aprenen a
expressar les seves necessitats,
inquietuds i sentiments, afirmen
la seva personalitat, consoliden
l’autoconcepte i comencen a em-
patitzar amb els altres.

–Desenvolupament psicolò-
gic: els nens desenvolupen pro-
cessos psicològics bàsics per
adaptar-se al món i ser capaços
de fer front als problemes i canvis
que es van donant al llarg de la
seva vida.

–Desenvolupament sociolò-
gic: el joc és essencial per inte-
grar-se en la vida social. A través
del joc interactuen amb altres
nens i adults i viuen situacions de
la vida real que potencien el res-
pecte als altres i la cooperació.

T

Ludoteques: aprendre jugant

LLEURE

EL DRET A JUGAR
DELS MÉS PETITS
ESTÀ RECONEGUT
PER L’ONU

PAQUESTS ESPAIS PROPORCIONEN LES EINES
PER JUGAR I GAUDIR EN UN ENTORN SEGUR

PELS JOCS PERMETEN A L’INFANT CRÉIXER 
I DESENVOLUPAR-SE EN DIFERENTS ÀMBITS
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EL JOC ESTIMULA
LA MOTRICITAT 
I EL CREIXEMENT
EMOCIONAL



Descobrim, experimentem i 
aprenem jugant!

Ctra. General La Massana, Edifici Brecal, baixos AD400 La Massana - Principat d’Andorra

Telèfon: +376 815 977 / +376 384 171 · escolabressolneverland@gmail.com

Horari
De dilluns a divendres de 8 a 20 h / Dissabte i diumenge CONSULTAR
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