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Consideracions prèvies 
 

El DEGC no pot garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat presencialment i en grup al nostre centre                   

per a la realització i seguiment de l'activitat formativa ordinària del 8 al 19 de juny del 2020. Mentre                   

duri aquesta situació, totes les mesures que prendrem des de l'Escola Aqua Alba s’adequaran a               

les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els                

reials decrets d'estats d'alarma i els acords de Govern de la Generalitat i a l'evolució territorial en                 

les diferents fases de desescalada. 

Totes les instruccions que ens arribin per a començar el curs 20/21 seran estudiades i el Pla de                  

Reobertura serà modificat i adequat a les noves mesures de cares al curs vinent.  

Per tant seran els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma                 

(incloent-hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del               

PROCICAT presos a petició del Govern de la Generalitat, fonamentalment en tot el que té a veure                 

a les fases de desescalada i les possibilitats limitades de reversió del confinament i els seus                

efectes que inclouen i normativitzen els que definiran i condicionaran la presa de decisions i               

actuacions que portarà a terme la nostra escola. 

És per això que cal recordar que, no és fins a la Fase 2 que es podrà permetre l'accés dels                    
alumnes a l'escola, tot i que de manera limitada a les regulacions de les autoritats               
educatives competents, és a dir, al SSTT Maresme- Vallès Oriental. 

Documents de referència en les orientacions i recomanacions de les autoritats           

sanitàries: Pel que fa al Departament de Salut: 

• Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de Salut Pública del 
Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global de Barcelona. 

• Marc estratègic llars d’infants, de la Secretaria de Salut Pública del Departament. 
• Marc estratègic escoles d’educació especial, de la Secretaria de Salut Pública del Departament 

Pel que fa al Ministerio de Sanidad: 
• Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros 

educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
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Pla de reobertura de l’Escola aqua Alba 
 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

El Departament es planteja, durant aquest període, un doble objectiu: 

 
a) L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

b) Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot             

incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

Pel que fa a l’etapa d’Ed. Primària el DEGC es planteja la possibilitat de tornar al centre educatiu per                   

tal de facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on                 

els pares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir                

a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 

Per tant, aquest pla d’obertura s’adequarà a la progressivitat de l’arribada de la Fase 2 del nostre                 

territori: Àrea metropolitana de Barcelona Nord, i a partir d’una gradualitat en l’inici d’activitats. 

Aquest pla d’obertura té en compte: 

1. Alumnat 

2. Personal del centre. Professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i 
serveis. 

3. Horaris 

4. Espais i grups. 

5. Fluxos de circulació 

6. Patis 

7. Menjador 

8. Material escolar 
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ALUMNES 
 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major              

vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de                

l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. 

Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys o 6è de primària que portin els seus fills/es a                     

l’escola per motius de conciliació hauran d’informar de la seva voluntat al qüestionari que la               

direcció del centre farà arribar a totes les famílies del centre i presentar una declaració               

responsable d’acord el model que us facilitarem i tindreu disponible a la web de l’escola. Abans del                 

dia de retorn a l’escola la família l’haurà d’enviar convenient omplert i signat per correu electrònic                

a8017979@xtec.cat a la direcció del centre. Qui no el pugui enviar de manera electrònica l’haurà               

de portar en mà el primer dia d’assistència del seu fill/a. 

Totes les famílies tant d’infantil, com de 1r a 5è, com 6è hauran d’enviar també la declaració                 

responsable conforme els seus fills/es poden venir a l’escola. 

Per tant, fins el 27 de maig l’escola farà una consulta a les seves famílies per poder fer la previsió i                     

planificació del centre. 

Les activitats que durem a terme durant el que resta de curs amb aquells/es alumnes que assisteixin                 

a l’escola serà: 

a) Acció educativa presencial pels alumnes de 6è –sempre de caràcter voluntari- en            

grups de 13 com a màxim, per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar                 

l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de manera gradual i            

no necessàriament permanent. 

b) Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i             

no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de               

l’alumne i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats d’aquesta                 

atenció són: 

a. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells        

sectors de la població escolar més fràgils. 

b. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius          

específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el           

confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives           

especials. 

c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell quan es             

cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i            
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compatible amb l’atenció personalitzada. 

 

c) Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6)              
de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de              

realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo i en horari de 9 a 13 hores, en                

grups d’un màxim de: 

a. 8 alumnes a P3. 

b. 10 alumnes P4 i P5. 

 
Taula resum per etapa educativa 

 
Criteris referencials: 

 
ETAPA EDUCATIVA Tipus 

d’activitat 
Ed. Infantil Acollida per motius de 

conciliació de 9 a 13h: 

- P3: 8 alumnes 

- P4 i P5: 10 alumnes 

 
 
 
 

Tutories personalitzades  

per l’acompanyament  

educatiu i emocional de    

l’alumnat. 

Finalització del  

curs 

telemàticament. 

1r a 5è de primària Atenció tutorial en grups reduïts 
de 9 a 10:45 o de 11:15 a 13h 

6è de primària Acció educativa presencial en    

grups reduïts amb un màxim     

de 13 alumnes de manera     

gradual i no necessàriament    

permanent. 

 

La previsió inicial seguint les instruccions del DEGC per la reobertura del centre és: 
 

Nivell Nombre 
d’alumnes 

Alumnes grup 
(ràtio màxima) 

Mestres 
assignats 

Mestres 
de 

suport 

Espai 

P3 15 8 1  Aula p3 

          P4  13 10 
 

1  Aula p4 

         P5 15 10 1  Aula p5 

6è 26 13 1  Aula 6è 

1r a 
5è 

93 Tutories 
individualitzades 

5 0 Cada grup de 5 
alumnes a la 

seva aula. 
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Un cop tinguem el recompte del nombre d’alumnes que vindran a l’escola es distribuiran en grups 
tancats i estables. S’intentarà fer grups, segons la ràtio, d’alumnes del mateix grup classe. Si no són 
suficients, es farà per cicle. 
 

 
Requisits 
 
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
 

● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

● Calendari vacunal al dia. 
 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc               

de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, no es recomana la seva assistència                

al centre i en el cas de fer-ho serà sota la responsabilitat de la família la qual haurà de signar una                     

declaració responsable que li facilitarà l’escola. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

- Malalties cardíaques greus. 

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Les famílies o persones tutores que retornin a l’escola han de presentar per email o el primer dia de                   

retorn a l’escola la declaració responsable i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat             
degudament signada per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre                 

educatiu. Sense aquest document, el seu fill/a no podrà accedir a les instal·lacions del centre. 

També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn               

familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol               

incidència. 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura               

abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o                     

presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 
Els alumnes de primària hauran d’assistir al centre amb la seva pròpia mascareta i sense guants. 
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Sempre que a l’aula puguem garantir la distància de seguretat entre els alumnes i el docent podran                 

treure’s la mascareta. Però el seu ús serà obligatori a l’hora d’esbarjo.  

Els alumnes de 1r a 5è hauran de venir esmorzats de casa tant el grup reduït de la primera                   
franja com de la segona. Els alumnes d’infantil i sisè hauran de portar l’esmorzar i se’l                
prendran a l’aula per garantir totes les mesures de seguretat. 

 
 

Calendari i horaris 
 

L’obertura de l’Escola Aqua Alba està prevista pel primer dia lectiu després de que la regió sanitària                 

on pertany l’escola, “Regió sanitària de Barcelona, àmbit metropolità nord”, entri en Fase 2 de               

desescalada marcada pel govern espanyol durant l’estat d’alerta. 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

 
L’horari marc d’atenció a l’alumnat durant aquest període serà 9h a 13h. 

La resta de l’acció de pedagògica es farà de forma telemàtica a través de la web com veníem 

desenvolupant fins ara. 

L’horari d’obertura del centre serà de 9:00h a 13.00h. 
 

Les famílies que necessitin tractar algun tema amb la direcció del centre haurà de concerta cita                

prèvia per correu electrònic: a8017979@xtec.cat  

 
 

PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ      
EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. 
 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb              

diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia          

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més           

grans de 60 anys. Tots els docents que presentin alguna de les malalties o es trobin en situació de                   

risc no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny. 

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les 

unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. 

La direcció del centre serà la responsable de gestionar la declaració responsable dels mestres que 

s’hauran d’incorporar en aquest procés de reobertura. 
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ESPAIS I GRUPS 
 

La direcció de l’Escola Aqua Alba ha organitzat els espais tenint en compte que totes les activitats en                  

grup seran en grups estables i fixes per tal de poder tenir la traçabilitat de contacte controlada en                  

cas de contagi. 

El grup d’alumnes sempre serà els mateixos i en el mateix espai i, sempre que sigui possible, també                  

serà el mateix docent. En qualsevol circumstància, si ha d’haver canvis dins del grup, serà el                
docent i mai els alumnes. 

 

Els espais del centre destinats a l’atenció de l’alumnat durant aquest període s’ha realitzat tenint en                

compte: 

a. La mesura bàsica de referència és 4m2 per alumne. 
b. Només determinats espais del centre poden ser utilitzat com a aules/grup. 
c. Facilitar i delimitar adequadament els fluxos de circulació de persones. En el nostre cas              

utilitzarem els espais esmentats anteriorment. 
 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 

Per evitar aglomeracions de persones en un lloc de l’escola, hem establert circuits per organitzar la                

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats: 
 

Entrades i sortides 
 

Les entrades i sortides al centre dels alumnes les portarem a terme en diferents espais i de forma                  

esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat aprofitant els             

diferents accessos a l’escola. 

Per evitar aglomeracions, els alumnes de primària entraran sols a l’escola i l’acompanyament dels  

infants d’educació infantil a l’escola es farà amb una única persona. Les persones que portin i recullin  

als alumnes també hauran de guardar la distància fora de les instal·lacions. 
 

 
INFANTIL 
 

L’hora d’accés al centre serà de les 9.00- 9.10h. 

Els alumnes de P3, P4 i P5 entraran per la porta de la pista. Les famílies que arribin abans poden                    

esperar-se a la pista coberta, sempre mantenint la distància de seguretat. 

Un cop obrim la porta d’accés a Infantil els alumnes, acompanyats per un únic adult, poden anar                 

entrant de manera esglaonada. Podeu acompanyar als alumnes fins la porta de l’aula, en cap cas                
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l’adult entrarà dins l’edifici. 

 

La sortida dels alumnes d’infantil serà de 12.50- 13.00h. Les tutores els acompanyaran fins la porta                

de la pista i aniran sortint de manera esglaonada a mesura que els familiars aneu arribant. 
 
 
 

PRIMÀRIA 
De primer a cinquè 

 
Els alumnes de 1r a 5è només assistiran a l’escola el dia i dins l’horari que el tutor/a els citi (les 

famílies rebran citació per mail) i en grups de màxim 5 alumnes. S’han establert dues franges 

horàries de 9 a 10:45h o de 11:15 a 13h. 

Els alumnes de 1r a 5è no han de portar esmorzar, demanem que vinguin esmorzats de casa ja 

que només estaran a l’escola 1h i 45 min. 

L’hora d’accés al centre serà de les 9.00 - 9.10h (grup 1) o de les 11:10 - 11:20h (grup 2). 

Els alumnes de 1r i 2n entraran per la porta principal de la rampa. Un cop obrim la porta, els 

alumnes entraran sols de manera esglaonada i podran anar pujant a les aules corresponents on els 

estarà esperant el mestre que els atendrà. 

Els alumnes de 3r, 4t i 5è entraran per la porta de la rotonda. Quan s’obri la porta entraran sols de 

manera esglaonada i aniran cap a les aules. Els mestres esperaran a aquests alumnes a l’aula 

corresponent. 

La sortida dels alumnes de 1r a 5è serà de 10:40 - 10:50h (grup 1) o de 12:50h - 13h (grup 2)                      

pel mateix recorregut que han realitzat a l’entrada a l’edifici de forma esglaonada cada grup,               

començant pel grup més proper a la sortida corresponent. Els mestres els acompanyaran fins la               

porta de sortida corresponent. 

 

Sisè 

Com que el grup de 6è és un grup nombrós (26 alumnes) el dividirem en dos grups, grup 1 i grup 2 

(s’enviarà mail a les famílies amb l’assignació al grup corresponent). 

Els alumnes assignats al grup 1 assistiran a l’escola el dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13h de la 

setmana del 8 al 12 de juny. Els alumnes del grup 2 vindran el dimarts i dijous de 9 a 13h de la 

setmana del 8 al 12 de juny. La propera setmana (del 15 al 19 de juny), es farà al revés. El grup 2 

vindrà dilluns, dimecres i divendres. I el grup 1 dimarts i dijous. 

Els alumnes de 6è entraran per la rampa de camions que hi ha a la rotonda de l’olivera. Els 

alumnes que arribin una mica abans poden esperar-se en la mateixa rampa de camions mantenint 

10 



PLA DE REOBERTURA             Escola Aqua Alba  

la distància de seguretat. De 9 a 9:10 entraran sols de manera esglaonada per la porta 
d’emergències que hi ha al final de la mateixa rampa i pujaran per les escales d’emergència cap 

a la seva aula on els esperarà la tutora. 

La sortida dels alumnes de sisè serà de 12:50h - 13h pel mateix recorregut que han realitzat a                  

l’entrada a l’edifici de forma esglaonada. La tutora els acompanyarà fins la porta de sortida               

corresponent. 

 

La conserge de l’escola i mestres de suport seran qui vetllaran perquè els alumnes entrin               

adequadament i compleixin el protocol estrictament. Hi haurà un mestre a cada punt d’entrada. 

Recordem que tots els alumnes de primària han de venir a l’escola i entrar amb la mascareta                 
posada. 

No es permetrà l’accés dels alumnes de primària abans de les 9.00h per tal d’evitar problemes de                 

traçabilitat. 

Per cap circumstància els alumnes de primària accediran al centre acompanyats d’un adult. 
 

 
 

Accés a les zones d’esbarjo 
 

Per evitar problemes de traçabilitat i poder garantir les mesures higièniques i de seguretat, es               

definiran torns d’accés a les zones d’esbarjo per cada un dels grups així com un recorregut definit                 

per evitar la contaminació d’espais. 
 

Infantil 
 

Pels alumnes d’infantil es preveuen dos franges d’esbarjo al pati de la planta baixa (pati delimitat                

davant l’edifici d’infantil). Una primera de 30 minuts i una segona de 20 minuts, amb uns minuts de                  

decalatge entre l’entrada i la sortida de cada grup per poder dur a terme tasques d’higiene i                 

desinfecció del mobiliari i joguines del pati. 

Els alumnes d’infantil esmorzaran a les aules. 

 

 EI3 i EI 4 EI5 

 9.45 - 10.15h  (30’) x  

10.30 - 11.00h (30’)  x 

11.30 - 11.50h  (20’) x  

12.00 - 12.20h (20’)  x 
 

 

11 



PLA DE REOBERTURA             Escola Aqua Alba  

El retorn de l’esbarjo ha de finalitzar als lavabos per tal de dur a terme la tasca de neteja i higiene                     

dels nens i nenes abans d’accedir un altre cop a l’aula. 
 

 
Primària 
 

Pels alumnes de 1r a 5è hi ha programades dos franges d’esbarjo de 20 minuts, en la primera franja                   

hi anirà el grup 1 i a la segona el grup 2. El pati es farà a la planta baixa (pati delimitat: des del                        

porxo de l’edifici de primària fins la part del darrera). Recordem que els alumnes de 1r a 5è no han                    

de portar esmorzar. 

A 6è es preveuen dos franges d’esbarjo de 30 min a Can Figueras. Entre els dos patis es durà a                    

terme tasques d’higiene i desinfecció del mobiliari i material. 

Els alumnes de sisè esmorzaran a l’aula. 

 

Pels alumnes de primària serà totalment obligatori sortir al pati amb la seva mascareta posada. 
 

 

 1r a 5è 
(Planta baixa) 

6è  
(Can Figueres) 

 9.45 - 10.05h  (20’) x  

10.15 - 10.45h  (30’)  x 

12.00 - 12.20h  (20’) x  

12.00 - 12.30h  (30’)  x 

 
La sortida al pati es farà de forma esglaonada, començant pel grup més proper a la sortida. 

Sisè baixarà per les escales d’emergència i sortirà per la rampa de camions per anar cap a Can                  

Figueres. 

La tornada a les aules es farà de la mateixa manera. 

El retorn de l’esbarjo ha de finalitzar als lavabos per tal de dur a terme la tasca de neteja i higiene                     

dels nens i nenes abans d’accedir un altre cop a l’aula. 

- 1r, 2n i 3r: lavabos de la primera planta. 

- 4t i 5è: lavabos de la segona planta. 

- 6è: lavabos del pati de planta baixa (davant del jardí zen) abans de pujar a l’aula. 
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Menjador 
 

No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar aquest curs 2019-2020. 
 
 

Material escolar 
 

Hem de tenir present que, en cap circumstància el retorn a les aules és per dur a terme cap tipus de                     

tasca avaluativa, per tant, no és necessari l’ús de cap tipus de material escolar. L’escola no                

distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles, ni farà ús del material TAC del               

centre. 

En el cas de que alguna de les tasques i/o activitat proposada a l’aula necessiti de material fungible                  

l’alumne farà ús del material que li proporciona l’escola prèviament desinfectat. 

El material comú de plàstic de les zones d’esbarjo serà desinfectat entre torn i torn de pati per l’equip                   

docent i/o la conserge. Es repartiran bicicletes i carretons als alumnes d’infantil que els vulguin               

utilitzar, aquests seran d’ús individual i sempre que un altre alumne en vulgui fer ús es                

desinfectarà prèviament.  

El pati de primària no disposa de material d'ús individual.  

Els espais del sorral, caseta del pati, porxo petit, neumàtics i caixes es mantindran tancats i ben                 

senyalitzats perquè els alumnes no en puguin fer ús. 

Les joguines i el material comú de les aules se cercaran formes perquè tingui un ús individual diari                  

o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà                

desinfectat. Queda totalment prohibit que els nens/es portin cap joguina i/o material fungible             

de casa. 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 

El tercer trimestre es seguirà desenvolupant de manera telemàtica i així finalitzarà per als alumnes               

que no hagin d’anar els últims dies a l’escola.  

 

Ateses les necessitats del personal docent de forma presencial a l’escola, les tutories             

individualitzades o en petit grup que s’han desenvolupat setmanalment a través de vídeo trucades,              

es deixaran de fer; la última serà el dilluns 1 de juny al matí. Fins el 19 de juny seguirem publicant                     

tasques opcionals a la web, però deixarem de fer les obligatòries. També podran seguir enviant               

tasques endarrerides i comunicant-se amb nosaltres a través del correu electrònic si ho necessiten. 
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Les úniques videotrucades que és mantindran a primària seran les de cicle inicial, ja que els tutors/es                 

d'aquests 2 cursos no podran assistir presencialment a l'escola en ser vulnerables al Covid19.  

 

Les sessions d’avaluació de l’alumnat es faran durant la darrera setmana de maig, tant pels alumnes                

d’infantil com pels alumnes de primària. 

 

No podem enviar el mateix informe que havíem dissenyat pel tercer trimestre ja que no hem pogut                 

fer l’acompanyament i el seguiment dins el context escolar.  

 

Considerem que per fer l’avaluació i l’informe del tercer trimestre, és molt important que reflectim               

prioritàriament les observacions que es van realitzar durant el temps que vam compartir             

presencialment amb els infants a l’escola. Per tant donarem molta importància a l’avaluació i              

seguiment que vam fer dels infants durant el primer i el segon trimestre, quan vam poder ser al costat                   

dels nostres alumnes.  

 

Per altra banda, podem complementar l’avaluació d’aquest tercer trimestre atípic, reinventant-nos en            

noves maneres d’avaluar que pugui reflectir la realitat viscuda els últims mesos. Com diu el               

departament d’educació, l’avaluació que fem en el tercer trimestre en cap cas pot modificar de manera                

negativa l’avaluació qualificadora dels aprenentatges assolits en el període de setembre de 2019 a              

març de 2020. Per tant, partim de l’avaluació feta en el primer i segon trimestre i busquem noves                  

maneres per complementar aquesta avaluació amb les aportacions que puguem fer del tercer             

trimestre. Amb les evidències i observacions que puguem recollir, elaborarem l’informe que reflectirà             

els resultats obtinguts en l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumne corresponent al tercer             

trimestre. 

 

Per elaborar l’informe del tercer trimestre ens interessa que fem un treball conjunt entre docents,               

alumnes i famílies; és per això que hem dissenyat un informe on hi participen les tres parts. 

L’enviament de l’informe d’avaluació està prevista pel 22 de juny a través de correu electrònic, de la                  

mateixa manera que ho vam fer en el segon trimestre. 

Un cop finalitzat el curs, les famílies que ho sol·licitin (per telèfon o per correu), podran fer                 

telemàticament una entrevista individualitzada amb el tutor/a pel tancament del curs.  
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MESURES DE PROTECCIÓ A L’ESCOLA 

 
La direcció del centre vetllarà per donar a conèixer els protocols i els nous procediments i mesures a                  

aplicar per tal d’evitar el risc de contagi a tot l’equip docent i personal treballador del centre. Es                  

tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal                 

docent i no docent. 

Es distribuiran cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció,              

sobre tot  el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta. 

Es farà un treball exhaustiu sabre aquests hàbits. 

- Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la             

transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa              

que els infants disposin d’un espai d’uns 4m 2 . Això implica mantenir una distància               

aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat. 

- Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels                

infants així com del personal docent i no docent. (No estarà permès l’ús de guants per                

evitar mals usos i sensació falsa de seguretat) Es requerirà rentat de mans: 

o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

o Abans i després d’esmorzar. 

o Abans i després d’anar al WC. 

o Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

o A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

o Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants i dels propis. 

o Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

o Abans i després d’anar al WC. 

o Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

o Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

L’escola garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i paper per eixugar mans d’un sol ús. 

En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de 

l’escola proporcionats pel DEGC. 
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Mascaretes: Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents: 

● Educació infantil (3-6 anys): No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat                  

per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. 

● Educació primària (6-12 anys): Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de           

distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. És obligatòria a les entrades i             

sortides del centre. L’han de dur de casa. 

● Personal docent i no docent: Indicada i obligatòria. Cal seguir les normes per a la seva                

correcta col·locació i retirada. El Departament d’Educació dotarà les màscares necessàries. 

Pautes de ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de              

l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les                  

aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes. 

Pautes generals de neteja i desinfecció: La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà               

amb una periodicitat diària. El personal docent anirà desinfectant durant la jornada escolar els              

espais i mobiliari que els alumnes utilitzin. Cada dia, després de la jornada escolar, el personal de                 

neteja desinfectarà els lavabos, aules i zones de pas. La direcció del centre i l’ajuntament vetllaran                

pel seu compliment. 

 
 

Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 
compatible amb COVID 19 
 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell             

moment. En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. (Sala de mestres) 

- Avisar pares, mares o tutors. 

- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 
pediatra. 

- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 
 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

- No assistir al centre. 

- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 

- Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del               
centre. 

- Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i           

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o             
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que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del                  

personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 

 
 
 

ACCIONS CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA 
 

Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada una falta greument              

perjudicial per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat                 

de l’alumne d’assistir al centre. 

 
 

CALENDARI D’APLICACIÓ DEL PLA 
SEQÜÈNCIA D’ACTUACIONS: 

 

TASQUES OBJECTIU 

25 de maig: Claustre d’urgència. Explicar el procediment 
sobre condicions de vulnerabilitat: Declaració Responsable 

Determinar el nombre professionals 
amb disponibilitat per ser a l’escola. 

23 de maig: email a les famílies dels alumnes de P3,P4,P5, 
preguntant si vindran al centre, i explicant els requisits:  
-Declaració responsable sobre conciliació -Declaració 
responsable per la qual l’alumne compleix els requisits per 
assistir al centre educatiu. 

 
 
 
 
Determinar el nombre d’alumnes que 
vindran a l’escola, en l’acció 
educativa presencial. 23 de maig: email a les famílies dels alumnes que acaben 

etapa (6è) preguntant si vindran al centre i explicant els 
requisits:  
-Declaració responsable per la qual l’alumne compleix els 
requisits per assistir al centre educatiu. 

23 de maig: email a les famílies de la resta de nivells (de 1r 
a 5è) preguntant si permetran que els seus fills/es 
assisteixin al centre en el cas que el tutor/a els convoqui. 
Més endavant rebran convocatòries per si volen participar 
en les tutories individuals i de grup (Atenció personalitzada). 
- Declaració responsable per la qual l’alumne compleix els 
requisits per assistir al centre educatiu. 

Determinar el nombre d’alumnes que 
vindran al centre ( tutories 
individuals, petit grup...) 

Del 25 al 29 de maig: Concretar les mesures de protecció i 
prevenció: distanciament físic, rentat de mans, mascaretes. 
Materials que cal disposar / adquirir. Ventilació, neteja, 
desinfecció d’espais. Mesures de neteja i desinfecció 

Determinar el que es necessita per a 
l’aplicació de les mesures de 
protecció i prevenció 

27-28 de maig: Revisar la disponibilitat d’espais de l’escola. 
Distribució, mobiliari, equipament...  

Determinar espais disponibles 
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27-28 de maig: enviar per mail als membres del Consell 
Escolar i al Claustre còpia del pla de reobertura. 

Presentar i revisar el Pla de 
reobertura 2020 Escola Aqua Alba. 

29 de maig: Consell Escolar. Aprovar el Pla de reobertura 2020 
Escola Aqua Alba. 

2 de juny: Penjar al web de l’escola el Pla de reobertura 
2020 Escola Aqua Alba i la declaració responsable que han 
d’omplir les famílies (si el Departament ja ens l’ha fet 
arribar) 

Donar a conèixer a tota la comunitat 
educativa el Pla de reobertura 2020 
Escola Aqua Alba. 

Setmana de l’1 al 5 de juny: 
- Preparar les aules (personal docent) 
- Encapsar i guardar tot el material, jocs i joguines que no es farà servir. (personal 

docent) 
- Tancar i senyalitzar bé tots els espais que no es faran servir: gimnàs, vestuaris, 

menjador, aula d’ordinadors… (conserge) 
- Delimintar bé el pati de planta baixa: Pati infantil / pati primària (conserge) 
- Establiment de les mesures definitives segons el nombre de sol·licituds de 

presencialitat. (equip directiu) 

8 de juny: Obertura del centre en FASE 2. 

19 de juny: Final de curs.  

22 de juny: Enviament d’informes de la tercera avaluació i avaluació final. 

22, 23 i 25 de juny:  
 

● Les famílies vindran a buscar el material i d’altres coses dels seus fill/es de manera 
esglaonada. Les citarem per correu. 
 

● Entrevistes telemàtiques amb les famílies que ho sol·licitin amb el tutor/a pel tancament de 
curs. 
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Resolució de la Directora del centre Escola Aqua Alba per la qual aprova el Pla de específic                 

de reobertura pel curs 2019-20. 
 

Com a directora del centre Escola Aqua Alba, i en aplicació de les competències que estableix                

l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica                 

8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 20                   

de juny de 2019 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per                  

al curs 2019-20 i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió del                   

29 de maig de 2020. 

 

RESOLC: 

1. Aprovar el Pla de específic de reobertura curs 2019-20. 

2. Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat 
educativa. 

 
Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa. 
 
Gualba, 29 de maig de 2020 
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