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ADDENDES A LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
ED. INFANTIL P4 

Objectius Actuacions del tutor/a-centre Actuacions de la família 
 
Adquirir hàbits i rutines que 
afavoreixin el 
desenvolupament de 
l’autonomia dels nens/es 

Establir hàbits i rutines diàries (bon dia, encarregats, 
higiene, alimentació...)  

 

Establir unes pautes i rutines a casa (hora dels àpats, 
d’anar a dormir, d’higiene –rentar les mans abans de cada 
àpat, rentar les dents, dutxa diària...). 
Col·laborar amb el centre en els hàbits alimentaris que 
proposa (fruita o entrepà per esmorzar) 

 
Puntualitat i assistència 
 

 

Fer el control diari dels retards i inassistències dels 
alumnes al centre  

 

Respectar l’horari del centre  en les entrades i sortides. 
 

Comunicar i justificar tots els retards i responsabilitzar-
se de l’assistència de l’alumne al centre 

 
Fomentar l’expressió oral 
 

Propiciar situacions per poder dialogar, conversar, 
expressar opinions, sentiments... 
 

Proporcionar activitats per augmentar la comprensió i 
l’expressió oral 

Propiciar situacions per poder dialogar, conversar, 
expressar opinions, sentiments... 
 

Mirar junts i comentar programes de televisió, pel·lícules, 
espectacles... per fomentar l’ús del català 

 
Potenciar l’inici i el gust a la 
lectura 
 

 
Assegurar una estona de lectura diària col·lectiva i 
individual 
 

Facilitar recursos adients a l’edat i nivell dels infants per 
desenvolupar el gust per la lectura: contes, endevinalles, jocs 
lingüístics... 

Animar i compartir la lectura diària de contes i llibres 
diversos, preferentment en català 
 

Ajudar als infants a fixar-se en el que els envolta: cartells 
de les botigues, logotips... potenciant la seva lectura 
 

Interessar-se i preguntar pel que llegeixen. Comentar-lo 
 

Acompanyar a les biblioteques i fer-ne ús 

 
Fomentar l’adquisició de 
l’escriptura 
 

Potenciar l’escriptura a partir de temes propers i 
motivadors als infants (el seu nom, el dels companys/es, 
poemes, cançons, personatges de contes, centres d’interès, 
projectes...) 

 

Reforçar l’escriptura practicant les lletres treballades a 
l’aula, escriure paraules que comencin, acabin o la 
continguin 
 

 
Iniciar-se  al raonament 
matemàtic 
 

Realització de jocs i activitats que estimulin el seu 
raonament matemàtic (sèries, càlcul, dòmino, 
trencaclosques...) 

Aprofitar les tasques diàries per practicar conceptes 
matemàtics (els nombres de l’ascensor, del telèfon, tiquets 
del supermercat, comptar esglaons, mirar matrícules de 
cotxes, buscar formes en l’entorn, classificar joguines....) 

 
Signatura del tutor/a          Signatura del pare/mare o tutor/a de l’alumne/a 
 


