
Benvolgudes famílies,

Els dies ja comencen a allargar-se i els brots dels arbres empenten cap a una nova primavera. Sembla que 

comencem a veure com aquests múltiples confinaments des de fa ara ja un any, es mobilitzen per nou inici d’estació. 

Així, després d’uns mesos de silenci, des de la comissió de Batec us presentem esquemàticament els resultats referents 

al qüestionari que us vàrem passar al mes de desembre a totes les famílies de l’escola. Ens disculpem pel retard 

d’aquest retorn; no ens ha estat fàcil el seu anàlisi i per això ens a sembla més pertinent oferir-vos els resultats 

esquemàticament i sense analitzar, acompanyats però d’algunes reflexions

Voldríem comentar-vos que hem tingut una participació substanciosa, respostes al qüestionari tot i que caldrà 

que sapigueu que no són famílies sinó opinions vinculades a pares/mares que alguns han contestat per fill/a que tinguin 

a l’escola. Podeu fer click a l’enllaç per a poder-hi accedir que us deixem al missatge de whatsap

Amb tot i agraïnt la vostra participació i la riquesa en la varietat de parers, volem deixar constància d’algunes 

respostes rellevants per la majoria:

_ Les famílies coincideixen majoritàriament en que les mascaretes dificulten la relació entre infants i entre 

infants i mestra/e (pregunta G)

_ Les famílies no tenen clara la freqüència en l’ús del gel hidroalcohòlic o rentat de mans (pregunta H)

_ En general hi ha un alt interès en que a l’escola es posin en pràctica mesures per enfortir la salut dels nostres 

fills/es (pregunta I)

_ En general les famílies senten la necessitat d’agilitzar la comunicació amb l’escola (pregunta M)

De les anteriors respostes, hem observat un augment creixent en la necessitat de les famílies de ser informades 

en l’àmbit de l’ús de les noves tecnologies en aquest temps de pandèmia i, també, en l’àmbit de la salut general dels 

nostres fills/es (atenent a tants confinaments, restriccions, protocols, mascaretes, reducció de grups classe, relacions 

interpersonals, etc...). Per això, des de BATEC i des de l’AFA, hem decidit tirar endavant dues propostes de 

xerrades:

_ Remeis i recursos per reforçar la salut i les defenses dels nostres fills en temps de 
pandèmia (salut implica les dimensions física, emocional, cognitiva i relacional de cada persona i col.lectiu de 

persones)

_ Reflexions i recursos per acompanyar els nostres fills/es en l’ús de les noves tecnologies 
en temps de pandèmia (entenem que el camí cap a la digitalització en la vida quotidiana és necessari cuidar-lo per 

tal que les noves tecnologies siguin recursos saludables i no esdevinguin limitants)

Una xerrada la farem a l’abril i l’altra, al maig. I ambdues seran online, via Zoom. Ja us mantindrem informades 

ben aviat, per així guardar-vos a l’agenda un espai per a la nutrició
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