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l Text
Quines ganes!
Dues àvies al carrer
-

Com va, Carme? Esteu tots bé, a casa?

-

Si, prou bé donades les circumstàncies... A casa tothom teletreballant... I els
nets cada dia més grans. En Quim i jo fent el cor fort. I portant tot el dia
aquestes mascaretes tan empipadores. Sort que la família ja no ens
necessita.

-

I vosaltres, Maria, com us apanyeu? Perquè la teva petita deu haver tingut...

-

Si, un net preciós! Es diu Jan i ja té tres mesos!

-

Mira, noia, jo hi vaig cada setmana. Diuen que és en les trobades familiars
que ens encomanem i que són tan perilloses, però saps què penso jo...
Doncs que potser em queden tres “telenotícies” i he de viure'ls sense poder
veure les persones que estimo?

Parlen dues mares a la porta del supermercat
-

Demà comencen l’escola i em fa molt respecte perquè amb tot això del
coronavirus tinc por que de seguida hi hagi contagis i tornem a estar
confinats. A casa nostra l’escola a distància va ser un desastre...

-

Doncs jo també tinc por que els nens s'infectin, però treballo de forma
presencial i no puc fer una altra cosa... Prou difícil ha estat tots aquests
mesos combinar els horaris amb la meva parella. Sort que és autònom i ha
fet el que ha pogut!

Parlen dos fills que s’han trobat a la plaça
-

Quina mandra em fa tornar a l'escola, però les classes online són un pal.

-

Sí, tio! Cada dia que, si a aquesta hora, classe amb la de mates, que si teniu
els deures d’anglès, enviats des del dilluns...

-

Les vídeotrucades amb el tutor i tota la penya... Jo al final ja
desconnectava...
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Parlen dos mestres a la sala de professors (tot guardant la distància de
seguretat)
-

Quina situació tan estranya, i tots aquests protocols d’actuació ens serviran
de res?

-

No ho sé, però tinc confiança, estem preparats, farem el que podrem...
Viurem un curs estrany, però estem contents i volem viure l'escola
presencial. Que les activitats fetes a distància tenen poca efectivitat amb
nens tan petits...

-

Tens raó. Si la universitat a distància ja és complicada, imagina’t amb els de
cicle inicial! Sort dels pares, que han respost tan bé!
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