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CARTA DE COMPROMIS EDUCATIU – EDUCACIÓ INFANTIL  
 
                                                  COMUNICACIÓ  
El centre es compromet a: 
• Lliurar dos informes al curs amb entrevista personalitzada per donar a 

conèixer el procés d’aprenentatge del seu fill/a. 
• Adoptar i complir conjuntament amb la família criteris i mesures que puguin  

afavorir el rendiment escolar del seu fill/a   
• Realitzar una reunió amb totes les famílies de la classe a principi de curs, 

on els tutors/es  informaran dels drets i deures dels alumnes i de les normes 
de funcionament. 

• Mantenir  una entrevista personal sempre que es cregui necessari per les 
dues parts.  

• Informar a la família de les decisions educatives que s’estan prenent per tal 
d’atendre les necessitats especifiques del seu fill/a. 

• Informar a la família de les faltes d’assistència no justificades del seu fill/a.  
• Lliurar, a  principi de cada curs, un  full informatiu del funcionament general 

del centre. 
 
La família es compromet a:   
• Comunicar al centre qualsevol canvi que afecti al desenvolupament 

acadèmic i personal de l’alumne.  
• Assistir  a les entrevistes que formuli el centre.  
• Adoptar i complir conjuntament amb el centre criteris i mesures que puguin 

afavorir el rendiment escolar del seu fill/a   
• Informar al centre sempre que hagi de venir a buscar a l’alumne una altra 

persona diferent a l’autoritzada. 
 
 
                                           CONVIVENCIA  
El centre es compromet a:  
• Vetllar  per que es compleixin els drets i deures dels alumnes en l’àmbit    
      escolar.  
• Fomentar un bon clima de convivència en tota la comunitat educativa.   
• Respectar les conviccions religioses , ideològiques i morals  de la família   
      en el marc dels principis i valors educatius establertes en les lleis.  
• Respectar i protegir  l’alumne/a i la seva intimitat.  
 
La família es compromet a:   
• Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada dels conflictes. 
• Fomentar en el seu fill/a la col·laboració i ajudar a crear a l’escola un clima 

positiu de convivència. 
• Fomentar en el seu fill/a el respecte i la solidaritat amb els seus 

companys/es. 
• Fomentar el reconeixement de l’autoritat del mestre. 
• Complir i respectar les normes del centre. 
• Fomentar el respecte i el bon ús del material i de les instal·lacions. 
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                                        CURRICULAR  
El centre es compromet a  
• Vetllar per tal que l’alumnat assoleixi els continguts proposats.    
• El centre es proposa dins de les seves possibilitats, atendre la diversitat  

dels seus alumnes, cultural, intel·lectual i física. 
• Usar el català com a llengua vehicular a l’escola. 

 
La família es compromet a:  
• Interessar-se per l’evolució personal i els aprenentatges del seu fill/a. 
• Tenir cura que l’infant disposi sempre dels estris necessaris per al 

desenvolupament de les activitats a l’escola: got, bata, tovallola... 
• Tenir en compte les demandes dels tutors/es. 
• Garantir els hàbits d’ordre i d’higiene. 
• Garantir la puntualitat a les entrades i sortides del centre. 

 
 
 


