
El Coronavirus
ha arribat, 
però el farem fora
ben aviat!



Saps què és  
el Coronavirus

El Coronavirus és un 
organisme molt, molt petit 
que només es pot veure amb 
microscopis molt potents.

És un virus.

és un monstre

és un gat

és un virus



Viatja molt ràpid, tant com les 
persones. Per això ja es troba en 
gairebé tots els països del món.

És molt viatger!



Quan entra en el cos d’una 
persona, de vegades la fa 

posar malalta, com quan tenim 
una grip: fa tossir, fa tenir 

febre i esternudar. 

El nostre cos no sap com 
defensar-se encara d’aquest 
virus, però ja hi ha molts 
científics que estan estudiant 
nous medicaments que ens 
ajudaran a protegir-nos millor.



Els avis i les àvies es poden posar més 
malalts perquè el seu cos ja no té tantes 
defenses com els pares, les mares, els nens 
i les nenes.

De vegades, les defenses que tenen alguns 
malalts no són suficients per enfrontar-se 
al virus, i llavors la persona mor.  

Si això passa, el que hem de fer és trobar 
la manera d’acomiadar-nos d’aquesta 
persona: podem escriure-li una carta, fer-li 
un dibuix..., per dir-li adéu i que descansi 
en pau. El recordarem amb les fotografies, 
i amb les paraules i els fets que ens ha 
deixat. Sempre serà a la nostra memòria.



La majoria de persones 
que es troben malament 
es posen bones després 
d’uns dies d’estar-se a casa 
i cuidar-se. Algunes, però, 
han d’anar a l’hospital, i 
també es curen. 

El personal sanitari 
(metges, infermers, 
infermeres...) i tots els que 
els ajuden a dins o a fora 
dels hospitals (farmacèutics, 
ambulàncies, personal de 
neteja...) fan una gran feina 

cuidant els malalts  
d’aquest virus, per això 
sortim cada dia al balcó per 
aplaudir-los i donar-los 
gràcies per cuidar tan bé 
els malalts!



Què hem de fer per protegir-nos 
d’aquest virus?

Quedar-nos a casa 
fins que ens diguin 
que ja podem sortir-
ne, i així li farem 
difícil que salti d’una 
persona a una altra.

Rentar-nos les 
mans amb sabó, 
sovint i ben rentades!

Tapar-nos la boca 
i el nas amb el 
colze quan tossim o 
esternudem.

No tocar-nos la 
boca, ni els ulls, ni 
el nas amb les mans.



Què podem fer aquest temps en què ens 
toca quedar-nos a casa?

I els dissabtes i 
diumenges farem 

alguna cosa especial: 
una obra de teatre 

entre tots, farem 
videotrucades als avis, 

farem un pastís…

Cada matí, de dilluns 
a divendres, farem 

activitats de l’escola.

A les tardes podem 
dibuixar i pintar,  
fer plastilina, i 
també podem 
cantar i ballar.

Cada dia podem 
llegir una estona.

Cada dia podem fer gimnàstica o ioga.



El Coronavirus
ha arribat, 

però el farem fora
ben aviat!

Agraïm a la Cris Tarradas la cessió de les il·lustracions i a l’estudi Lluís Torres el disseny gràfic.


