
 

 
 
 

 
 
 

Cardedeu, 4 de juny de 2020 
Benvolgudes famílies de 6è, 
 

Us informem que l’activitat que hem definit per fer un comiat d’etapa als vostres 
fills/es serà el divendres 19 de juny de 10 a 11:30 hores. L’organització està 
basada en els criteris definits en el Pla de Reobertura de l’escola que es va 
presentar en Consell Escolar l’1 de juny.  
De totes maneres estem oberts a fer un acomiadament a partir del setembre on 
els criteris sanitaris no ens marquin o no ens marquin tant la nostra acció 
educativa. 
 
Us adjuntem el protocol a seguir per als vostres fill/es, si decidiu que vinguin a 
l’escola aquell dia. 
 
Salutacions 
Equip de mestres. 
 
Protocol per a alumnes de 6è 

● L’assistència al centre per part de l'alumnat és voluntària. 

● En les tasques que enviarà l’equip de 6è el dilluns 15 de juny en 
concretarà quines prèvies podran fer el vostres fills/es per l’activitat del dia 
19.  

● Aquells/es que assisteixin poden aprofitar per retornar  a l’escola el 
material socialitzat que tingueu a casa i els ordinadors de l’escola 
d’aquelles famílies que el vau rebre cedit durant el confinament gràcies al 
Pla de Connectivitat. 

● Per tal d’assistir al centre, i per poder organitzar els espais i l’assistència 
del personal docent, és imprescindible comunicar-ho abans del divendres 
12 de juny a les 14 hores a l’adreça de l’escola 
escolalesaigues@xtec.cat 

● Ll’horari de l’activitat serà de 10  a 11:30 hores però depenent del volum 
d’alumnes a atendre, es faran entrades i sortides esglaonades, en 
intervals de 15-20 minuts. 

● No hi haurà servei d’acollida, de menjador escolar ni activitats 
extraescolars. 

● La porta d’entrada serà la del vestíbul del C/Manel Raspall i la de sortida 
serà la porta del pati del C/Mestre Falla. Caldrà mantenir la distància de 
seguretat de 2 metres en tot moment, sobretot ens els moments d’entrada 
i sortida del recinte escolar. 

● Caldrà que l’alumnat assisteixi acompanyat d’una persona adulta al 
seu càrrec i que no sigui del grup de persones d’especial vulnerabilitat, 
segons el que ha establert l’autoritat sanitària (més grans de 60 anys o 



 

 
persones amb diabetis, malalties cardiovasculars -inclosa la hipertensió-, 
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal 
crònica, immunodeficiència, càncer i dones embarassades). 

 

 

● Caldrà presentar aquesta declaració responsable en format paper 
abans d'entrar a l’escola o haver-la enviat per correu electrònic amb 
la inscripció. En la declaració s’especifica que l’alumne/a compleix els 
requisits per assistir al centre educatiu. Aquests requisits són:  
 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, es recomana que 
no assisteixi a 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. 

● Es prendrà la temperatura a la porta d'accés a l’escola. En el cas que 
un alumne o una alumna tingui una temperatura de 37ºC o superior, 
no podrà accedir al centre i haurà de marxar amb la persona adulta 
que l’ha acompanyat. 

● Tot l’alumnat major de 6 anys haurà d’assistir amb mascareta al centre 
(mascareta higiènica amb compliment norma UNE). L’ús de 
mascaretes és obligatori en els passadissos, escales i patis. A dins de 
les aules, es podrà prescindir de les mascaretes sempre i quan es 
mantingui la distància de seguretat de 2 metres entre l’alumnat i les 
mestres. També es vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf


 

 
● Les persones adultes que acompanyen als infants no poden accedir al 

recinte escolar. Tampoc als patis. Hauran de deixar als infants a la 
porta de l’escola. Si alguna persona adulta ha d’entrar al recinte 
escolar, cal que ho faci amb cita prèvia i amb mascareta (mascareta 
higiènica amb compliment norma UNE). 

● Les agrupacions s’hauran de reduir en nombre d’alumnat, segons les 
instruccions del Departament d’Educació: màxim 13 alumnes. 

● Per a cadascun d’aquests grups s’assignarà una mestra o un mestre 
responsable que acompanyarà l'alumnat durant tot el matí. 

● Es farà un ús controlat dels lavabos i es prohibirà l’ús de les fonts. 

● Es vetllarà per respectar en tot moment la distància màxima de 
seguretat de 2 metres, també al pati (entre l’alumnat i entre l’alumnat i 
les persones adultes). No es podrà jugar a jocs que impliquin contacte 
físic. S’intentarà potenciar al màxim les activitats individuals. 

● Es requerirà que els infants es rentin les mans amb aigua i sabó: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
 Abans i després d’anar al WC 
 Abans i després de les diferents activitats 

● Cal que cada nen i nena porti una ampolla d’aigua o cantimplora a 
dins de la motxilla per poder beure aigua. 

● Cal que cada nen i nena porti el seu paquet de mocadors de paper 
individual a dins de la seva motxilla. 

● S’evitarà l’ús de material comú i socialitzat. 

● No es podrà assistir a l’escola si no s’ha avisat abans del 12 de juny 
per poder fer la planificació d’espais i de personal docent. 

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

 S’aïllarà l’alumne o alumna en un despatx. 

 S’avisarà a la mare, pare, tutora o tutor legal. 

 S'informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al 
centre d’atenció primària o pediatra. 

 S’informarà al CAP de Cardedeu per tal que activi els protocols 
previstos. 

 Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

IMPORTANT: 
 
Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada 
una falta greument perjudicial per a la convivència en el centre.   
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