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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU EDUCACIÓ INFANTIL
Les persones sotasignades, Carmen Franco Pascual, directora de l’Escola L’Estel, i
.…………………...............……………………………..…....…................ (nom i cognoms),
..……………….…..…(pare, mare, tutor/a) de………………….………………………………
..........................................................................……., reunits a la localitat de Barcelona,
amb data ……….....................……………., conscients que l’educació d’infants i joves
implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS
Per part del centre

1. Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
2. Afavorir la integració de les famílies en la vida d’escola i potenciar la seva
participació, tot respectant les conviccions religioses, morals i ideològiques de la
família i de l’infant en el marc del Projecte Educatiu.
3. Educar en i amb valors, fomentant la reflexió i l’intercanvi, la convivència i el
respecte, la solidaritat, l’esperit crític, la sostenibilitat,... Ajudar els infants a ser
autònoms per resoldre situacions quotidianes i conflictes a partir del diàleg.
4. Potenciar el treball cooperatiu a l’entorn escolar i participar en projectes i
activitats amb altres centres i/o entitats.
5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per
atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la
família.
6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la del progrés i
l’evolució del seu fill/a. Al centre tenim establert 1 reunió i 1 entrevista, com a
mínim, durant el curs escolar a més de totes les que es considerin necessàries tan
per part de la família com del centre per realitzar el seguiment de cada infant.
7. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a i qualsevol
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família.
9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si
escau, el contingut.
10. Altres :

Per part de la família
1. Compartir amb l’escola l’educació del fill/a assumint el Projecte Educatiu de
l’escola. Promoure els valors reflectits en ell i contribuir a la convivència entre tots
els membres de la comunitat escolar, fomentant el respecte, la solidaritat i la
resolució dialogada de conflictes.
2. Participar, en la mesura de les seves possibilitats, en les activitats proposades
relacionades amb el procés d’aprenentatge del seu fill.
3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament de l’escola,
en particular, les que afecten la convivència i el desenvolupament normal de les
classes.
4. Vetllar i motivar al fill/a perquè gaudeixi de les activitats escolars i també perquè
col· labori activament en les tasques proposades
5. Aportar el material necessari per a l’activitat escolar.
6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències
o suggeriments en relació amb l’aplicació del Projecte Educatiu en la formació
del fill/a. Utilitzar els canals de comunicació de que disposa el centre sempre que
es consideri necessari. Caldrà adreçar-se en primer lloc a la persona afectada
per la queixa i en segon lloc, i sempre que es cregui necessari a la direcció del
centre.
7. Conèixer l’evolució personal i dels aprenentatges dels fill/a. Facilitar al centre les
informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli el centre i confirmar l’assistència o la impossibilitat d’assistir a la reunió.
9. Vetllar per garantir l’assistència regular a l’escola i per la puntualitat a l’hora
d’entrada i de sortida.
10. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos
de la carta i, si escau, el contingut.
11. Altres:

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

Nom i cognoms de la mare/pare, tutor/a

Carmen Franco Pascual
Directora

Signatura

Barcelona, ………. de ……………………………… de 2017

Signatura

