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Qüestionari en temps de pandèmia 

Total 114 respostes 

 

A quin grup va el teu fill o filla (en parèntesis afegim la/el mestra/e de referència) 

114 respostes 

 

Creus que estàs informat/ada de totes les mesures que ha hagut de realitzar l'escola en relació amb la 
Covid-19? 

114 respostes 
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I de les mesures que afecten el teu fill o filla? 

113 respostes 

 

Creus que l'ús de la mascareta pel que fa a la quantitat d'hores d'ús és... 

112 respostes 

 

Creus que dins del grup de convivència (grup bombolla) es podria evitar l’ús de la mascareta? 

114 respostes 
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Creus que cal l’ús de mascareta al pati? 

114 respostes 

 

Creus que la mascareta dificulta les relacions entre companys i mestre/a? 

114 respostes 

 

Creus que la freqüència d’ús de gel hidroalcohòlic/rentat de mans amb aigua i sabó és... 

114 respostes 
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Pel que fa al repartiment de zones de pati, penso que... 

113 respostes 

 

A part de les mesures dictaminades pels departaments de salut i educació, quines mesures creus que 
servirien per enfortir els infants en el marc de l’escola? 

113 respostes 
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Donat el context actual de declarada pandèmia, creus que és un bon moment per establir una 
comunicació família-escola més fluida... 

114 respostes 

 

 

Seguint en la línia de la comunicació, la informació que t’agradaria rebre està relacionada amb... 

110 respostes 
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Aprofitant l'avinentesa d'aquest curs tan extraordinari i complex, sents necessari crear espais de debat i 
reflexió família-escola 

106 respostes 

 

Quines temàtiques t'agradaria que s'oferissin a fi de compartir amb els mestres i altres famílies 

107 respostes 
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Què opines de la proposta de la Plataforma "Volem jornada contínua a Catalunya" de reorganització de 
l'horari lectiu de manera continuada (horari lectiu de 9:00-14:00 h i horari menjador 14-16:30 h)? 

111 respostes 

 

Si teniu qualsevol comentari o observació que ens vulgueu fer arribar, el podeu escriure aquí: 

22 respostes 

• Temàtiques les marxaria totes. Gràcies  
• Gràcies 
• Gràcies per la vostra feina 
• En aquesta pregunta hi faltaria una que fos altres: - Seguint en la línia de la comunicació, la informació que 

t’agradaria rebre està relacionada amb... 
• Com ara saber si dins el grup bombolla hi ha casos positius, per poder estar atents a posibles simptomes i 

poder diferenciar millor del refredat comú. 
• També trobo molt laxa el dia a dia de l'escola, tot sovint veig grups d'alumnes i professors sense mascareta, o 

sota el nas mal colocada i sense distància suficient. 
• La feina que es pugui fer a l'escola acaba sient inútil si els pares no son més responsables i respectuosos amb 

les normatives a les entrades/sortides dels colegis. Si no porten mascareta com a mínim podrien esperar en 
algun racó que no sigui de pas obligat, no a primera linea amb els nens. Si al sortir volen fer berenar als nens 
ens grups, trencant grups bombolla establerts, podrien anar algun lloc que no fos l'entrada de l'escola, o bé 
esperar uns minuts que hagin sortit tots els alumnes. S'enten que hi hagi diversitat d'opinions però no sense 
respecte. 

• Coordinalment. 
• Gracies per realitzar aquest qüestionari!!! Felicitats!! 
• Crec que l'escola és un lloc segur  gràcies -en part- a l'ús de la mascareta. El que no s'entén és que només de 

sortir tots els nens se la treguin i comencin a menjar tots plegats. Incongruent.  
• Gràcies a tot l'equip docent per aconseguir que l'escola sigui un espai d'aprenentatges, intercanvi i 

creixement, malgrat la pandèmia 
• No adoptem el que estem vivint com a normal i segur, és excepcional i en moments contraproduent. El meu 

fill té les mans “requetereseques” de tanta higiene.  
• En La pregunta de les temàtiques dels espais de reflexió les posaria totes, però només he pogut triar una. 
• A la penúltima pregunta hauria contestat més apartats 
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• Penso que les mesures que pren l'escola són les adequades, fins i tot bastant flexibles, però si no es 
compleixen a la sortida de l'escola i durant la resta del dia, tot aquest esforç no serveix de res. Hi ha nens que 
tenen altres "grups bombolla". Falta una mica de consciència i respecte. 

• M'interessen totes les tematiques proposades a la penultima pregunta. Nomes n'he pogut escollir una i les 
voldria totes 

• Totes les tematiques de la penultina pregunta 
• Moltes gràcies. Bona feina !!  
• Gràcies per l, esforç per realitzar l, enquesta 
• A l'enquesta es pregunta si l'escola podría informar més a les families però no es pregunta que en pensem de 

com ho estan fent en general, jo per exemple he respòs que si que podrien informar més (com si no estigués 
content amb l'escola) però penso que fan tot el que poden i ho estan fent bé, per lo que la manera de 
conduir l'enquesta podria donar lloc a males interpretacions.  

• La comunicació escola-família sempre ha estat un punt feble. Normalment, arriben justes de temps. Això no 
vol dir que es faci mala feina, simplement que, es treballa tant de cares a dins, que s'obliden traslladar a fora 
què hi passa. És el meu punt de vista per l'experiència fins ara 

• Falta donar veu a altres maneres d'entendre ho que està passant, poder tener accés a explicar perquè se està 
silenciant i perseguint tot ho que no està d'acord con el discurs oficial, encara que vinguin de fons científicas 
reconegudes i arguments sòlids 

• Referent a la pregunta de si volem rebre més informació des de l'escola, la informació que voldria rebre és 
quan hi ha casos de covid en altres grups de l'escola i quin període de confinament fan, perquè hi ha 
germans i pots prendre la precaució de no veure els avis o familiars de risc durant aquest període.  

• A la penúltima pregunta també volia marcar sexualitat i gènere però no podia marcar 2 opcions 

 


