
En aquest primer trimestre del curs 2020-2021 hem 
volgut preguntar als nostres infants quines han estat 
les seves impressions en una tornada a l’escola molt 
atípica. 

Hem preguntat com s’han sentit, quina és la seva 
opinió sobre la nova realitat a l’escola a causa de la 
pandèmia de la Covid-19 i quines són les mesures que 
ells i elles proposarien.

ENQUESTA ALS ALUMNES  DE 
LA ZER EL FRANCOLÍ 

CURS 2020 - 2021



ESCOLA EL BOSC

1. Què us semblen le mesures de seguretat?

- Bé perquè cuiden de les persones i fan que hi hagin menys 
contagis. Ens protegeixen del virus.

- No m’agraden perquè no puc tocar als meus companys. Hi ha 
moltes regles i hem d’estar separats.

- Ho han canviat tot molt.

2. Com heu viscut la tornada a l’escola?

- M’ha agradat molt perquè ho estem fent tot com toca i amb 
molta seguretat. 

- M’ha semblat diferent. No m’agrada que els pares no puguin 
entrar a l’escola.

- M’ha agradat però no tant com els altres anys.
- No m’ha agradat perquè hem d’anar amb la mascareta tota 

l’estona.
- M’ha agradat molt perquè trobava a faltar molt l’escola. M’ha 

agradat molt tornar a veure els meus  companys.
- Ha sigut diferent als altres anys però bé.

3. Com ho haurieu fet vosaltres?

- Jo ho hauria fet diferent però no se com.
- Ho hauria fet normal, com sempre.
- Ho hauria fet igual que s’està fent, amb les mateixes normes.
- Hauria fet la prova del coronavirus a tothom abans de 

començar l’escola.



ESCOLA ELS TIL·LERS

1. Què us semblen le mesures de seguretat?

- La mascareta malament perque cansa molt i no es respira 
gaire bé. Però no em costa gens rentar-me les mans.

- Fatal perquè la mascareta no fa res, hauríem d’haver posat 
guants.

- Molt malament per que el Covid és un constipat normal i sí que 
ha matat persones però les ha matat per que tenen una altra 
enfermetat a part del Covid 19.

- És agobiant la mascareta, és molt sufocant però jo crec que és 
necessari tot això.

2. Com heu viscut la tornada a l’escola?
- Bé perquè he pogut veure als amics i jugar amb ells.
- Bé perque estava molt avorrit.
- Bé i malament. Bé perquè és molt guai tornar al cole i veure als 

amics i tot això i malament perquè no és igual que abans.

3. Com ho haurieu fet vosaltres?
- Doncs fent un discurs dient a tothom que si no mantindrem la 

distància de seguretat es podríen morir o ficar-se malalts 
familiars seus.

- Jo no hauria ficat mascaretes.
- No se tant del Covid com els metges.
- Sense guants ni mascareta ni res de res.
- No se tantes coses com els polítics.



ESCOLA ROCABRUNA

1. Què us semblen le mesures de seguretat?

- Portar mascareta és molt molest perquè costa respirar i em fa 
suar.

- No m’agrada no fer petons i abraçades.
- No podem jugar amb companys d’altres classes.
-  No molt bé però així no hi ha coronavirus a la classe.
- Bé perquè ens protegim.
- Per la nostra salut està bé, però és una mica rotllo no poder 

ajuntar-se ni fer-se abraçades i portar mascareta.

2. Com heu viscut la tornada a l’escola?

- Volia tornar a l’escola per jugar amb els meus  amics.
- No volia tornar perquè m’agrada estar a casa.
-  Volia veure els amics sense fer servir el mòbil.
- Volia tornar per jugar amb els jocs de l’escola.
- Bé, però se m’ha fet estrany.
- Bé, genial, contentííííííííííísssiiiiimmmaaa, jajajaja!!!
- Amb alegria perquè tenia ganes de fer les feines.
- Ni bé, ni malament, regular perquè a casa estavem molt bé i 

després hem hagut de matinar molt.

3. Com ho haurieu fet vosaltres?

- Portar ulleres de seguretat que et tapa els ulls i la cara.
- Igual, però amb més classes a l’aire lliure.
- Taules individuals, mascareta opcional i un racó per poder- nos 

treure la mascareta.
- Igual però amb menys estones de mascareta.
- Hauria repartit els patis un dia a un costat, un altre a l’altre 

costat, dos dies a baix un dia a cada costat.
- Fins que no hi hagi la vacuna, no faria escola, fer 

videoconferències.
- Quan treballem sense mascareta i quan ens aixequessim doncs 

ens la posem.



ESCOLA LA RIBA

1. Què us semblen le mesures de seguretat?

- A mi em sembla bé, encara que amb les mascaretes sues molt i 
amb el gel les mans fan mala olor.

- Malament perquè m'angoixa molt .
- Una mica pesadetes, però s'han de fer perquè no volem agafar 

el virus.
- Per mi bé, si no hi hauria més infectats.
- Portar mascaretes i no tocar-nos és un rollo.
- És important la mascareta molt, molt i molt. Tampoc podem 

abraçar ni tocar res sense permís.

2. Com heu viscut la tornada a l’escola?
- Ha sigut molt estrany i a més a més no m'agrada rentar-me les 

mans tan sovint.
- Amb neguit i il·lusió a la vegada, neguit perquè ens tornin a 

tancar i il·lusió per tornar, per fi, al cole i veure als meus amics.
- Molt estrany perquè no puc veure les cares dels meus amics, i 

les mans em fan mal de tant de rentar. I al pati no puc jugar 
amb la resta de nens del cole.

- Perquè no podem compartir res amb els nostres amics.
- Preocupada pel que passarà després del coronavirus.
- Perquè el primer dia de cole, no vam poder veure la cara de la 

mestra fins que no va ser l'hora d'esmorzar.

3. Com ho haurieu fet vosaltres?

- Jo no ho hauria fet diferent, em sembla bé.
- Una mascareta amb què poguessis respirar millor.
- Jo ho hauria fet de manera que no ens poguéssim contagiar. 

ningú amb els vestits radioactius dels científics.
- Que ens puguem treure les mascaretes si no hi ha ningú a prop.
- Molt adequades, jo no ho hauria fet millor.
- Jo ho hauria fet igual, menys lo de separar les classes a l'hora 

del pati, perquè si algú es fa mal, els nens i nenes de les altres 
classes no podem ajudar, preguntar si està bé...

- Fer un lavabo de nens i un lavabo de nenes, tot junts és un 
rollo.

- Jo no hauria obert les escoles.



POSEM UNA MICA D’HUMOR...


