
JO EM QUEDO 
A CASA 

Jéssica Prats Parra 



Al meu fillol i fillola, nebots i nebodes, fills i filles de 
les meves amigues, a totes les criatures que ens 
donen lliçons cada dia. 

  

Arnau, Aina, Unai, Emma, Nil, Irune, Roc, Nil, Martí, 
Marco, Eira, Izan, Asha, Maria, Joan Pau, Íngrid, 
Judith, Pau, Josep, Jaume, Joan, Daniel, Marta, 
Clàudia, Mireia, Paula, Leo, Miquel, Ariadna, Berta, 
Guillermina, Onitze, Hugo, Izan, Vera, Yasmin,... A 
totes i tots! 

 



No fa gaire, el planeta Terra on hi vivim totes i tots, va 
rebre una visita inesperada.  

Aparegué de sobte un virus amb una corona al cap.  
 

Això sí, era lleig 
i arrugat! 

 



Feia uns salts gegants i només volia fer-se gran i 
perillós. De la Xina cap a Itàlia, d’Itàlia cap a Espanya, 

Catalunya, Hondures... i així salta que salta. Tot el 
món estava espantat!  



D’on havia sortit aquell 
amb la corona al cap?  

 
 

I què volia amb tant de salt? 



Les polítiques i els polítics del país, per poder destruir el 
virus van demanar ajuda a les persones que més en saben.  

Sabeu qui són? És clar! Porten bata blanca! 
 



Les científiques i els científics juntament amb els 
professionals sanitaris varen tenir una brillant idea i 

ho comunicaren immediatament. 
 



-Tenim la solució però hem de treballar de 
manera conjunta. Ens hem de rentar les 
mans moltes vegades, tossir a la part 
interna del braç, mantenir la distància amb 
les persones i ens hem de  quedar a casa!  

 

-Ens hem de quedar a 
casa? –Tothom se 
sorprengué molt. 
 

-Exacte! A casa! –Van afirmar 
amb les bates blanques posades. 
 



 
Així que amb un sonat megàfon van avisar a totes les 

xiquetes i xiquets, i a tota la ciutadania.  

Tothom sabia que per uns dies 
havien de romandre a casa seva. 

 



Les xiquetes i xiquets podien escoltar música, mirar la 
televisió, llegir, utilitzar l’ordinador, pintar, jugar a jocs...  

Feia molt poc havien passat els Reis Mags d’Orient  
i havien deixat joguines. Era moment d’aprofitar. 
 



 
 

Alguna estoneta també calia estudiar.  
I si alguna xiqueta de gran vol ser científica i destruir virus?  

I si algun nen vol ser infermer i cuidar a les persones 
malaltes?  

És clar, calia estudiar. 

 



El virus amb la corona al cap, lleig i arrugat va anar 
passejant per tots els carrers, pobles, ciutats, països, 

continents... però no hi havia ningú! No podia fer salts 
i cada cop es feia més i més petit!  



Tan petit que amb uns pocs dies i amb un sol 
bufit es va quedar escarransit!  

Fins i tot va perdre la corona. 



Quina cosa més fàcil oi?  
I és que a qui no li agrada estar a casa seva... 



Dissabte 14 de març de 2020 
Hola,  
Em dic Jéssica i sóc tècnica en cures auxiliars d’infermeria i mestra 
d’educació infantil. A través de fonts oficials m’he informat sobre 
l’actualitat del coronavirus, COVID-19, i m’he decidit a redactar 
aquest petit conte. 
De les criatures, sovint, aprenem a ser millors persones. Aquesta 
petita lectura té dos objectius. 
Per una banda aconseguir que els petits i petites de casa puguin 
entendre la realitat que estem vivint d’una manera senzilla i amb un 
toc de fantasia.  
I d’altra, que les criatures contagien als adults la consciència i 
responsabilitat que ells demostren tenir a pesar de la seva curta 
edat. 
Fins i tot d’allò més terrible se’n treu un aprenentatge. Aquest cop 
també podem aprendre. Podem demostrar la nostra part més 
solidària. Podem entendre a totes les persones migrants que fugen 
de la seva terra per mancances. Podem aprendre a parar i escoltar-
nos. Podem aprendre que ens necessitem els uns als altres. Podem 
entendre que la sanitat i la investigació no es toquen. I el més 
important, assaborir el TEMPS.  
El temps, el tresor més valuós que tenim. 

 




