
 

 
 
 

 

 
 

Cardedeu, 4 de juny de 2020 
Benvolgudes famílies, 
 

Segons el Pla de Reobertura de l’escola presentat al Consell Escolar l’1 de juny, us adjuntem el 
calendari que s’ha organitzat per tal que les famílies (un sol progenitor/a i un/a alumne/a)  pugueu 
voluntàriament venir a l’escola per tal de fer un acompanyament de final de curs amb els/les 
mestres tutors/es.  
 
Les famílies de 6è rebreu un comunicat específic amb la proposta d’activitat de comiat dels 
vostres fills/es que es farà el divendres 19 de juny. 
 
Inscripció 
Us hi podreu inscriure durant aquests dies en uns qüestionaris telemàtics que us enviarem avui 
mateix, pels quals tancarem inscripcions 24 hores abans de cada trobada. Les trobades poden 
ser presencials (P) o telemàtiques (T), tal i com s’indica en el requadre adjunt, en funció de la 
vulnerabilitat del tutor/a dels vostres fills/es. De totes maneres per a aquells grups que ofereixen 
acompanyaments presencials també podeu demanar que l’assistència sigui telemàtica, indicant-
ho en el formulari. 
 
Retorn de materials 
Per a aquelles famílies que vingueu presencialment podeu aprofitar la trobada per tornar  el 
material de l’escola que tingueu per casa com ara els llibres socialitzats dels Cicles Mitjà i 
Superior o altres materials en general. Habilitarem també la darrera setmana de juny per tal que 
pugueu portar material socialitzat a l’escola aquelles famílies que no pugueu fer-ho ara i per 
retornar els ordinadors de l’escola cedits durant el confinament segons el Pla de Connectivitat. 
 
 
Calendari de matinals d’acompanyament personalitzat de final de curs: 
 
P3 – Dilluns 15 o dimecres 17 de juny 
P3 A amb Marta Vegara (P). 
P3 B Marta Cerqueda (P). 
 
P4 – Dimarts 16 o dijous 18 de juny 
P4 amb Dolors Crespín (P). 
P4 B amb Mireia Roselló (T). 
 
P5 – Dijous 11 o divendres 12 de juny. 
P5 A amb Laura Gorriz (P). 
P5 B amb Eli Sisó (T). 
 
1r- Dilluns 15 o dimarts 16 de juny 
1r A amb Noelia Fernández (T). 
1r B amb Esther Pérez (P). 
 
2n – Dijous 11 o dimecres 17 de juny 
2n A amb Ester Llano (P). 
2n B amb Montse Baró (T). 
 
3r – Dimarts 9 o dimecres 10 de juny. 
3r A – Sílvia Guzman (P). 
3r B –Verónica Requena (T). 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/lesaigues/wp-content/uploads/usu985/2020/06/Pla-reobertura-centres-juny-2020-Escola-Les-Aig%C3%BCes-1.docx-1.pdf


 

 
4t – Dijous 11 o divendres 12 de juny 
4t A – Bàrbara de Diego (T) 
4t B – David Martín (P). 
 
5è – Dimarts 9 o dimecres 10 de juny 
5è A – Cristina Sánchez (P) 
5è B – Pilar Herrero (T) 
 
6è – Dijous 11 i divendres 12 de juny 
6è A – Maria Escudero (P). 
6è B – Mònica Prado (P). 
 
 
Si veniu presencialment caldrà que tingueu en compte els següents aspectes: 
 
Consideracions de salut 
Les persones que vingueu a l’escola (progenitors/es i infants) caldrà que compliu els següents 
requisits, en cas contrari haureu d’optar per l’opció telemàtica. 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. 

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

● Que no hagueu 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 assisiteixi a l’escola i ho feu 
només el progenitor/a. 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. 

 
Temperatura corporal 
Es prendrà la temperatura a la porta d'accés a l’escola. En el cas que un alumne/a o la persona 
acompanyant tingui una temperatura de 37ºC o superior, no podreu accedir al centre i haureu 
d’optar per l’acompanyament telemàtic. 
 
Higiene de mans. 
Abans d’entrar a l’escola caldrà que tothom es netegi les mans amb gel hidroalcohòlic. Hi haurà 
dispensadors en totes les portes d’accés. 
 
 
 
 
 



 

 
Ús de mascareta 
Tothom (persones adultes i infants) haureu 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, els progenitors i els/les mestres. 
També es vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada. 
 
Fluxes  ordenats de persones per evitar contactes 
Les trobades presencials s’han organitzat en dos matins (de 9 a 13 hores) per nivell tenint en 
compte els distanciaments personals per evitat confluències en l’edifici.  
Per evitar contactes entre persones, està previst que us espereu fora de l’edifici respectant  la 
distància de seguretat entre persones de 2 metres fins que us vingui a rebre el tutor/a del vostre 
fill/a. 
 

● Les famílies de grups d’Ed infantil entreu per la porta habitual del C/Manel Raspall i sortiu 
per la de la Carretera de Dosrius. 

● Les famílies d’Ed. Primària entreu per la porta del vestíbul del C/Manel Raspall i sortiu per 
la porta de la biblioteca del C/Mestre Falla. 

 
 
 
Salutacions 
 
Josep Cortada Simó, 
Director  
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