CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
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Les persones sotasignades, Montse González i Masana , directora de l’escola bressol municipal Els
Gallarets, i .......................................................................................... , com a pare, mare, tutor, o
tutora de l’alumne/a ........................................................................................., reunits a la localitat de
Santpedor , conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola,
signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos :

COMPROMISOS
Per part del centre
1. Vetllar per un clima de respecte, seguretat i confiança cap a l’Infant i la seva família.
2. Vetllar pel desenvolupament integral de l’Infant respectant el seu ritme de creixement i les
diferents conviccions religioses, morals i ideològiques de la família.
3. Desenvolupar programacions mitjançant activitats (relacionades amb els hàbits i rutines,
treball psicomotor, responsabilitats a l’aula ...) que afavoreixin el desenvolupament de
l’autonomia personal de cada infant

sempre utilitzant recursos metodològics com

l’experimentació , la manipulació i l’observació de materials naturals.
4. Informar a les famílies de: el projecte educatiu de centre, la normativa de funcionament i
organització de centre, els criteris sanitaris, consultes amb serveis externs i/o especialistes
(CDIAP), informació del dia a dia (mitjançant les pissarres i/o agendes).
5. Facilitar a les famílies tots els mitjans i canals disponible sobre l’evolució i el seguiment de
l’Infant durant el curs escolar .
6. Oferir a totes les famílies de l’escola la possibilitat de participar del Consell Escolar o
d’activitats que oferim des de l’escola que puguin sorgir a l’ escola al llarg del curs escolar.
7. Potenciar la filosofia d’escola bressol verda amb: circulars per correu electrònic , cura de
l’hort , reciclar residus , un pati més verd ...

Per part de la família
1. Conèixer i respectar els trets bàsics d’identitat del centre.
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2. Acceptar i comprometre’s en el seu compliment de la normativa interna del centre.
3. Col·laborar en el procés educatiu de l’Infant conjuntament amb l’escola , participar en les
diferents activitats i aportar el material necessari que es demani .
4. Facilitar al centre les informacions i possibles canvis familiars que siguin rellevants per al
procés d’aprenentatge i desenvolupament de l’Infant i l’obligatorietat de facilitar al centre
els Nº de telèfons d’emergència i que aquests estiguin disponibles.
5. Respectar els horaris de l’escola tant a l’entrada com a les sortides per tal de mantenir el bon
funcionament de l’escola.
6. La família s’ha de responsabilitzar de portar al dia el pagament dels rebuts evitant
l’acumulació de més d’un (ja que això comporta la pèrdua de la plaça) .
7. Preveure les situacions de guarda de l’Infant en cas de malaltia.
8. Col·laborar en la tasca de ser una escola bressol verda.

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

El centre

La família
(pare, mare o tutor/a)

A ......................., a ....... de ........................ de 20......

