
 

Orientacions per a la represa  de la catequesi amb responsabilitat i serietat 
 

 
 

Caldrà que parròquia o unitat de pastoral adapti aquestes orientacions a la seva realitat concreta, i que 
l'arxiprestat valori la possibilitat de col·laborar mútuament posant a la disposició de les parròquies els seus 
recursos materials i humans.  

A més cal tenir present la importància de l'ús de les noves tecnologies digitals i  dels mitjans telemàtics per 
a complementar la catequesi de cara a possibles nous escenaris. En aquesta línia, en el web del SIC 
http://www.siccatequesi.cat hi podreu trobar recursos. 

Cal una col·laboració mútua entre famílies i els equips de catequesi. Aquesta situació és una gran 
oportunitat per potenciar l’acompanyament a les famílies. Caldrà que cada catequista es responsabilitzi de 
mantenir la comunicació amb certa periodicitat amb els pares, a través de trucada, vídeo-trucada o de 
manera presencial. Així potenciem el vincle d’amistat que poc a poc anem establint.  

 
 

Sessions de catequesi presencial amb els infants 
 
A l’entrada 

✓ Els pares podran portar el seu fill/a a la catequesi sempre que tingui absència de simptomatologia 
compatible  amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós, que no sigui o hagi estat 
positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, que no hagi estat en contacte estret amb 
positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

✓ La família haurà de complir i nosaltres vetlla perquè es faci, tot el que van signar en el document 
d’autoresponsabilitat que van signar en el moment de fer la subscripció i que el no complir-les 
posen en risc tota la comunitat parroquial.  

✓ L’entrada i la sortida s’ha de fer esgraonada per grups o individualment. Cal que les famílies esperin 
fora amb la mascareta posada i mantenint la distància de seguretat i preferiblement un únic adult.  

✓ El catequista sortirà a buscar el seu grup o infant i entraran amb mascareta i amb distància social 
fins que s’arribi a la sala. La sortida es faria de forma inversa.  

 
A l’aula, passadís i altres dependències parroquials 

✓ Cal rentar-se les mans abans i després de les sessions catequesi. 

✓ Els infants hauran de venir amb la mascareta posada, i dins la sala, un cop asseguts a 1.5 mots de 
distància se la podrien treure, que s’hauran de tornar a posar quan marxin. Donada les durades 
habituals de la catequesi de 50-60 minuts, recomanem que es digui posada en tot moment. 

✓ Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup  

✓ Cal garantir la ventilació dels espai, almenys abans i després de la classe i de manera addicional en 
classes de llarga durada. 

✓ En cas de contacte entre infants sempre cal rentar-se les mans. 

✓ Si es decideix que vagin al lavabo, cal que vagin sempre amb mascareta i d’un a un, i en aquest cas, 
les tovalloles per eixugar-se han de ser d’un sol ús.  

✓ És molt recomanable que cada grup sigui sempre el mateix i no es barregin ni entre ells, ni amb 
altres parròquies. Per tant, tota la catequesi del curs 20-21 ha de mantenir-se sempre el mateix 
grup. Si falla el catequista no s’haurien d’ajuntar amb un altre grup.  

http://www.siccatequesi.cat/


✓ En tot cas si excepcionalment s’han d’ajuntar grups caldria garantir que hi ha 1.5mts de distància 
entre infants o hauran de dur mascareta posada.  

 
Materials  

✓ A nivell higiènic és imprescindible que els alumnes porten el seu material de casa i no comparteixin 
el material de la catequesi. Si es comparteix caldria desinfectar-lo després de cada ús (alcohol de 
més de 70º). 

✓ Recomanem que cada infant porti el seu pot de gel individual per a evitar sobrecarregar de despesa 
la parròquia (en gels hidroalcohòlics o sabó).  

 
Detecció de casos COVID a la catequesi  

✓ Davant de sospita de simptomatologia s’aïllarà l’infant i es trucarà la família per a que el vingui a 
buscar. Un cop fora cal procedir a la desinfecció de l’espai. En cas de donar positiu de COVID19, 
Sanitat efectuarà la traçabilitat corresponent. 

 
Observacions concretes pels catequistes  

A més de totes les orientacions que ens donen en aquest document, concretament cal observar: 

✓ En tot moment els catequistes han d’instar al compliment de la normativa, especialment en el 
distanciament social, us de mascaretes, i mesures higièniques. 

✓ Els catequistes portaran en tot moment com a mínim la mascareta higiènica homologada posada. 
Les FP2 i les pantalles facials són contraindicades. Els catequistes en situació de risc han de valorar 
la conveniència de realitzar l’activitat. 

 
 

En cas de confinament o aïllaments temporals 
 

✓ Durant la setmana/es  que duri enviar telemàticament una sessió breu de catequesi (vídeo) o una 
fitxa digital.  

✓ Si la situació sanitària impedeix la realització de la catequesi presencial, es comptarà també amb la 
modalitat de “catequesi familiar a casa”, raó per la qual és necessari disposar de les dades relatives 
al telèfon mòbil, correu electrònic i xarxes socials dels pares o tutors; així com assegurar que els 
pares o tutors disposen dels materials catequètics. 

✓ En les sessions a casa, les famílies desenvoluparan els aspectes més doctrinals i de contingut de la 
fe exposats en els Catecismes, així com aquelles dimensions relatives a la fe viscuda i pregada en 
família. Per aquesta modalitat podrem comptar amb les  fitxes catequètiques, que podeu trobar a 
la pàgina web http://www.sic-catequesi.cat/recursos.  

✓ En les sessions presencials s’abordaran, fonamentalment, les dimensions celebratives (Eucaristia, 
celebracions del perdó, lliuraments), oracionals, comunitàries i experiencials de la fe.  

✓ Les celebracions al temple parroquial es guiaran pels protocols ja establerts fins ara, o per aquelles 
normes que publiquin segons l'evolució de la pandèmia.  

✓ A nivell organitzatiu, es recomana distribuir als catequitzands segons els diversos horaris de misses 
de la parròquia, o mitjançant un sistema d'alternances, etc. 

✓ Es recomana la reducció de la seva participació en la proclamació de les diverses lectures, en la 
processó de dons i en altres moments de les  celebracions. 

 
 

http://www.sic-catequesi.cat/recursos

