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CARTA  DE COMPROMÍS EDUCATIU  D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

EN/NA: Meritxell Joan en qualitat de Directora de l’escola Pau Vila ( Barcelona)  
i EN/NA............................................................................................................ 
....................................................en qualitat de mare, pare, tutor/a legal de 
l’alumne/a............................................................................................................... 
matriculat al curs.................. de l’escola Pau Vila manifesten ser conscients que 
l’ educació dels nens i nenes implica un compromís de treball conjunt de la 
família i de l’escola. 
Per aquest motiu SIGNEN aquesta carta de compromís educatiu, dins el marc 
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, article 20. (DOGC 5422, de 16 de juliol de 
2009). 
 
Compromisos per part del centre 
 
 

1. Facilitar a l´ alumnat un ensenyament que contribueixi a la seva 
formació com a persona conscient, crítica i responsable, atenent les 
seves especificitats individuals. 

 
2. Vetllar pel compliment dels drets de l´ alumnat en l´ àmbit escolar . 

 
3. Facilitar a l´ alumnat un ensenyament que li permeti integrar-se en un 

món plural i divers en constants canvis socioculturals. 
 

4. Informar la família del Projecte Educatiu del Centre: Escola plural, 
laica, coeducativa, catalana, respectuosa amb les especificitats de 
cada nen/a (familiars, entorn, pròpies potencialitats). 

 
5. Informar les famílies de les normes d’organització i funcionament del   

centre. Aquestes es troben recollides a les agendes escolars de 
l’alumnat. 
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6. Informar les famílies de l’adaptació i evolució personal dels seu fill/a , 
així com de l’adquisició d’aprenentatges propis  D’EDUCACIÓ 
INFANTIL.  Això es farà: 

            a)  Convocant a l’inici de curs, una reunió col·lectiva on s’expliquen  els    
objectius de curs. 

     
      b) A P3 es realitzarà una entrevista amb la família entre els mesos de 
          setembre i octubre per facilitar  el coneixement i integració del nou 
          alumnat al centre. 
 

            c) Mitjançant dos informes individuals escrits (gener – juny). 
      
           d) Convocant al llarg del curs com a mínim, una reunió sobre l’evolució 

acadèmica  i personal de l´ alumnat. També s’atendrà, dins d´ un 
               termini raonable i dins de l´ horari escolar, les  peticions d´ entrevista 
               que sol·liciti la família. 
 

7. Adoptar, dins les possibilitats del centre, mesures complementàries per 
atendre les necessitats especifiques de l´ alumnat. 

 
8. Establir un acord personalitzat entre la família i l´ escola, quan el centre 

ho consideri convenient que s’adapti a  les circumstàncies personals 
del nen/a.  

 
  
Compromisos per part de la família. 
 
 

1. Respectar la normativa i els criteris pedagògics i organitzatius de   
l’escola: col·lectivització del material fungible, sortides pedagògiques,  

        canals de comunicació família –escola, entre altres. 
 

2. Reconèixer l´ autoritat de l´ Equip Directiu i del professorat. Mantenir 
un tracte respectuós cap a qualsevol membre, docent i no docent, del 
centre.  

                                                                                                                          
3. Vetllar perquè el nostre fill/a respecti les normes de convivència  

establertes a l´ escola. 
 

4. Compartir amb el col·legi les informacions que ajudin al correcte 
desenvolupament integral de la personalitat i procés d’aprenentatge 
del nostre fill/a (canvis de l’entorn habitual, sanitaris....) 

 
5. Assistir a les reunions generals de classe i atendre, en un termini 

raonable, les peticions d´entrevista o de comunicació individual que 
formuli el centre. 

 
6. Assegurar la puntualitat i l’ assistència diària  a l’escola del nostre fill/a. 

En cas de malaltia o d’altres incidències justificar la no assistència al 
centre.  
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7. Establir unes pautes a casa que assegurin: 
                  -Dormir les hores necessàries. 
                  -Fer un bon esmorzar abans de venir a l’escola 
                  -Higiene adequada. 

                                                                                                                                    
8. Revisar  diàriament les agendes del nostre/a fill/a. És una eina molt 

important de comunicació i intercanvi entre la família i l’escola. Cal: 
- Signar  totes les notes. 
- Portar el material que es demani des de l’escola  (pel taller de 

cuina , projectes de treball,  racons ...) per fer-lo servir i compartir 
amb els companys/es. 

 
         9. Com a família recolzem l’activitat de piscina en horari lectiu que  
             suposa un esforç d’organització d’escola i de les mestres. Forma part   
             de l’àrea d’Educació Física . Ens comprometem que el nostre/a fill/a  
             assisteixi a l’activitat de piscina cada setmana. Nomes faltarà per una  
             causa molt justificada. 
 

  
      10 . Adoptar criteris i mesures proposats per l´ escola que afavoreixen el     
            desenvolupament personal del nostre fill/a. 

 
 

11.   Revisar conjuntament, quan el centre ho consideri, el compliment dels 
             compromisos establerts.. 

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

El Centre                                                                                         La Família                                                                                             
( pare, mare o tutor/a) 

 

     Signatura               Signatura 

 
 Barcelona.......................... 
 
 
 
 
 
 
 


