La Carta de Compromís educatiu
Amb la “ carta de compromís “, l’ escola i la família es comprometen de manera
conjunta amb el projecte educatiu de l’ escola. Totes dues parts es recolzen amb l’
objectiu de compartir i pactar els processos educatius respecte a l’ infant des de la
responsabilitat i el compromís.
Les persones sotasignades, SÍLVIA BARTRA GUERRERO directora de l’EBM FÀBREGAS i
................................................................................................(nom i cognoms), (pare,
mare, tutor, tutora) de l’infant........................................................................, reunits
amb data .........................................,conscients que compartim la criança i educació de
l’infant i que aquesta complicitat és la millor manera d’ajudar-lo a créixer, signem
aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS PER PART DE L’ ESCOLA FÀBREGAS
● Acompanyar en el procés del desenvolupament integral de l’ infant.
● Respectar el ritme, necessitats i inquietuds de cada infant, que esdevé el
protagonista dels seus aprenentatges.
● Respectar les diferents tipologies de famílies amb conviccions religioses, morals
i ideològiques diverses.
● Informar a la família del projecte educatiu i de les normes d’ organització i
funcionament de l’ escola bressol.
● Informar a la família del desenvolupament de l’ infant. Mantenint comunicació
regular i habitual.
● Potenciar la participació i la col·laboració de les famílies.
● Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per
atendre les necessitats educatives especials de l’ infant dins les possibilitats del
projecte educatiu i mantenir informada a la família.
● Garantir la confidencialitat de les dades de cada infant i cada família.
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA
● Respectar el projecte educatiu de l’ escola bressol i la seva organització.
● Facilitar a la tutora o tutor i a la direcció de l’ escola bressol aquelles
informacions dels seus fills i filles que consideri rellevants per al benestar de
l’ infant i per al seu creixement.

● Assistir a les entrevistes individuals i, sempre que sigui possible, a les
reunions d’ aula.
● Respectar els horaris d’ assistència acordats i comunicar qualsevol canvi
significatiu al respecte.
● L’ infant no assistirà a l’ escola quan tingui manifestació activa de malaltia.
● Garantir que l’ escola disposi d’ un telèfon actualitzat de contacte.

ACORDS PER UNA BONA CONVIVÈNCIA I ÚS DELS ESPAIS
● Apagarem el telèfon mòbil mentre estem en presència dels infants a dins la
classe o als ambients de l’ escola.
● Si fem servir grups de whatssapp, ho farem amb sentit comú sense
traspassar informacions que no tenen sentit útil i sempre mirant de no
transmetre informacions sense saber realment si són veritat i poden portar
a malestar a d’ altres persones.
● Respectarem els acords d’ús dels espais i ambients de l’ escola- tenir cura
dels materials i deixar-los tal i com ens els hem trobat. Treure les sabates
per jugar amb els matalassos i els mòduls de la sala.
● Respectarem l’ horari de sortida a les 17h de la tarda.

L’ ESCOLA I LA FAMÍLIA
● Es comprometen a acceptar i revisar conjuntament el contingut dels
compromisos de la carta i modificar i/o afegir algun aspecte sempre que sigui
necessari.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
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