
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DE LES   EEBBMM     DE SALT

D’acord amb el que disposa l'article 20 de la llei  d'Educació de Catalunya (12/2009), els sotasignats:

la  directora  pedagògica  de  l'Escola   Bressol   Municipal de Salt,  i  el

Sr/Sra:................................................................................NIF:.................................... com a (progenitor/a) del

nen/a..................................................................,conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de
la família i de l’escola, i després de l'aprovació del seu text en el  Consell Escolar a maig del 2017,   signem
aquesta carta, que comporta els compromisos següents:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE  

1. Facilitar i contribuir, des de l’escola, al desenvolupament global de l’infant.
2. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels infants dins l'horari escolar 
3. Donar cura als infants  de les seves necessitats bàsiques d'higiene, son, alimentació i joc ajustades a la seva

realitat. 
4. Reconèixer cada infant com a únic, respectar la seva història personal i el seu ritme de desenvolupament.
5. Vetllar per fer efectius els drets de l’infant en l’àmbit escolar.
6. Respectar  les  conviccions  religioses,  morals  i  ideològiques  de  la  família,  sempre  i  quan  no  entrin  en

contradicció amb l'establert a l'Estatut de Catalunya  i la Constitució espanyola.
7. Informar a la família sobre el projecte educatiu i sobre les normes d’organització i funcionament del centre.
8. Fomentar la participació de les famílies a l'escola.
9. Mantenir  una  comunicació  regular  amb  la  família  per  informar-la  de l dia  a  dia  de  l’infant  a  la llar i del
      seu   desenvolupament   global.     Comunicar    a    la   família   qualsevol   circumstància  que  sigui  rellevant
      pel  bon  desenvolupament   de  l’infant.    Facilitar   a   la   família  un  Informe  escrit  a  final  d'etapa  sobre el
      desenvolupament i l'evolució que els infants han tingut a l'escola. 
10. Atendre les peticions d’entrevista i de comunicació que formuli la família, en un termini raonable dins de la

disponibilitat del centre.
11. Oferir unes instal·lacions en bon estat i condicions.
12. Revisar i /o ampliar aquests compromisos i , si s'escau el contingut, quan calgui.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA
1. Respectar   el   caràcter  propi  del  centre  definit  en  el  Projecte  Educatiu  i  les  normes  de  funcionament   i
    organització d’aquesta escola bressol, així com reconèixer l’autoritat de l’equip educatiu i directiu. 
2. Compartir   amb   el   centre   l’educació   del    fill/filla   i   desenvolupar   i   afavorir   les   complicitats  que  són
    necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

  3. Adreçar-se  al  centre  quan  hi  hagi  discrepàncies,  coincidències  o suggeriments  en  l’aplicació  del Projecte 
      Educatiu.

4. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants pel procés de desenvolupament i  aprenentatge de
l’infant i/o per la seva estada a l'escola bressol.

5.  Atendre,dins d'un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
6.  Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’aquest compromís.
7.  Implicar-se i participar en la vida escolar, en la mesura de les seves possibilitats.
8. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris del fill/a i pel seu desenvolupament global.

LA FAMILIA I EL CENTRE ENS COMPROMETEM, CONJUNTAMENT A
Reconèixer mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon. La dels
pares i mares, prioritàriament, en l’àmbit familiar i la de l'escola i el seu equip educatiu, en el marc escolar.

Ho signem per tal que consti a tots els efectes, a partir de data d’avui.

Salt,             de                          de 202_

Per part del centre :                                                               Per part de la família:

         
La directora pedagògica El progenitor/a 1 i 2
(Nom i Cognoms) (Nom i cognoms dels dos progenitors/es):


