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ADDENDA A LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU MENTRE DURI LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 

 
Les persones sotasignades, Josep Cortada i Simó com a director de l’Escola Les Aigües, i en/na 
...………………..……………...… i ................................……………(mare, pare, tutor, tutora legal) de 
l’alumne/a .................………………………………………………….., reunits a Cardedeu en 
data………………………………………………………………, conscients de l’evolució de la 
pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció dels infants fan 
que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat.  
 
És per això que mentre duri la pandèmia, l’Escola Les Aigües proposa una addenda a la carta de 
compromís educatiu que comporta que pel bon funcionament del centre i evitar contagis i l’extensió 
del virus Sars Covid-19 s’ampliïn els 15 compromisos ja existents amb 12 punts més. 
 
Addenda de compromisos de l’escola:   
 
Tal i com es contempla en el Pla d’Acció del curs 20-21, l’Escola Les Aigües es compromet a 
organitzar-se per oferir espais en agrupaments estables d’aula, de pati i de menjador. També a 
organitzar espais per a garantir el servei d’acollida de matí i tarda i les activitats extraescolars; en 
aquests casos, sense poder garantir grups estables. També es compromet a oferir activitats fora de 
l’escola com sortides i colònies, garantint sempre les mesures sanitàries i la traçabilitat de grups. A 
més, es concreten els següents 12 compromisos: 
 

1. Informar a les famílies del compliment de mesures preventives a casa i què cal tenir en 
compte per poder portar un infant a l’escola. i facilitar el llistat de comprovació de 
símptomes abans de l’inici del curs. 

 
2. Gestionar els casos d’infants que presenten malalties cròniques d’elevada complexitat 
que puguin augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2,  

 
3. Informar dels horaris esglaonats i de les portes d’accés de cada nivell de manera clara i 
exigir el seu compliment. També els del servei d’acollida i de les activitats extraescolars. 

 
4. Informar dels horaris esglaonats  i de les portes de sortida. 

 
5. Gestionar amb l’Ajuntament de Cardedeu el tall al trànsit dels carrers perimetrals de 
l’escola: Enric Granados, Manel Raspall i Mestre Falla per tal que infants i progenitors/es 
puguin mantenir les distàncies de seguretat de més d’1’5 mestres entre persones a les 
entrades i sortides de l’escola.  

 
6. Gestionar amb l’Ajuntament de Cardedeu la neteja de tots els espais i materials de 
l’escola i facilitar que hi hagi gel hidroalcohòlic a tots els espais. 

 
7. Gestionar la detecció de possibles casos positius en la unitat familiar o en altres 
agrupaments estables de l’alumne/a o familiar que conviu amb ell/a; a partir de la informació 
facilitada per les famílies. 

 
8. Avisar immediatament una família quan al seu fill/a se li detecti algun dels símptomes de 
la covid-19 a l’escola per tal que el vingui a recollir i s’activi el protocol pertinent. 

 
9. Comunicar a les famílies els possibles confinaments domiciliaris per tancaments totals o 
parcials de l’escola  per tal que es puguin organitzar per  no portar els fills/es a l’escola en 
cas que ho indiquin les autoritats sanitàries. 

 
10. Facilitar eines a les famílies per tal que puguin fer un seguiment telemàtic des de casa 
mentre l’escola pugui estar tancada per confinament. 

 
11 Facilitar les gestions administratives de manera telemàtica a les famílies:  telefòn, correu 
electrònic escolaleaigues@xtec.cat i els correus corporatius de l’equip docent 

 
12. Facilitar eines telemàtiques a les famílies per tal de poder fer videoconferències de 
seguiment dels projectes de centre, d’aula i tutories individuals. 

https://agora.xtec.cat/lesaigues/wp-content/uploads/usu985/2019/10/Carta-de-Comprom%C3%ADs-Educatiu.-Versi%C3%B3-29.02.16.pdf
https://agora.xtec.cat/lesaigues/wp-content/uploads/usu985/2019/10/Carta-de-Comprom%C3%ADs-Educatiu.-Versi%C3%B3-29.02.16.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HxBL5ZtUAa2C4FMOfvpEA7tsNMgE2Gr9/view
https://drive.google.com/file/d/1HxBL5ZtUAa2C4FMOfvpEA7tsNMgE2Gr9/view
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Addenda de compromisos de les famílies:  
 
Les famílies dels alumnes, a part dels 15 punts que contempla la carta de compromís de l’escola; 
mentre duri la pandèmia, a més, es  comprometen a: 
 

1. Complir mesures preventives a casa i només portar l’infant a l’escola si hi ha una 
absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós i no hi ha persones convivents o 
contactes estrets amb test positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 
anteriors. Caldrà que les famílies llegeixin aquest llistat de comprovació de símptomes 
abans de l’inici del curs. Responsabilitzar-se de vigilar 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 a l’escola. 

 
2. Comunicar a la direcció de l’escola si el seu fill/a  presenta una malaltia crònica d’elevada 
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
SARS-CoV2,  

 
3. Assistir puntualment amb els fills/es a l’escola a les hores assignades i per les portes 
determinades per a cada nivell o amb horari flexible a la porta corresponent del servei 
d’acollida. 

 
4. Recollir els infants de P3 a 3r a les hores de sortida assignades per les portes 
determinades per cada nivell, les determinades per l’AFA per les activitats extraescolars o 
abans de les 18:15 hores al servei d’acollida. Orientar els/les alumnes de 4t a 6è de 
l'itinerari segur que han de seguir fins a casa. 

 
5. Assistir un sol progenitor/a per acompanyar/recollir els fills/es a l’escola i mantenir les 
distàncies de seguretat de més d’1’5 mestres entre persones i l'ús de la mascareta en els 
moments previs a les entrades i sortides de l’escola en els espais assignats dels trams dels 
carrers Enric Granados, Manel Raspall i Mestre Falla. 

 
6. Treballar a casa ambles fills i filles l’hàbit de la neteja de mans. 

 
7. Avisar la direcció de l’escola el mateix dia de la detecció, en cas que es produeixi algun 
cas positiu de SARS-CoV-2 en la unitat familiar o en altres agrupaments estables de 
l’alumne/a o familiar que conviu amb ell/a. 

 
8 Acudir a l’escola immediatament a recollir el fill/a en cas que a aquest/a se li detecti algun 
dels símptomes de la covid-19. 

 
9. Complir els possibles confinaments domiciliaris i no portar els fills/es a l’escola en cas 
que ho indiquin les autoritats sanitàries.  

 
10. Gestionar l’acompanyament personal i les tasques telemàtiques que es proposin des de 
l’escola en cas que tanqui per confinament. 

 
11. Evitar les gestions administratives presencials a l’escola i optar per la gestió telefònica, 
a través del correu  escolaleaigues@xtec.cat i els correus corporatius de l’equip docent 

 
12. Fer ús de les eines telemàtiques facilitades per l’escola  per tal de poder fer de 
seguiment per videoconferències dels projectes de centre, d’aula i  de tutories individuals. 

 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

El centre, director     La família (pare, mare o tutor/a legal) 

Josep Cortada i Simó  Responsable 1  Responsable 2  

    ..............................  .................................... 

 

Signatura   Signatura   Signatura 
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