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Les persones sotasignades, Francisca Morcillo i Marta Abellán, com a directores de  

l'escola bressol Els Barrufets, i _____________________________________________ 

com a pare, mare, tutor legal de l'alumne/a___________________________________  

reunits a Granollers, a data______________ de 20___. 

 

Manifestem que: 

Som conscients que l'educació dels infants implica l'acció conjunta de la família i de 

l'escola. La coherència educativa de tots els agents implicats en l'educació exigeix la 

relació i el diàleg entre les famílies de l'alumnat i els professionals de l'educació, amb la 

finalitat d'afavorir l'èxit educatiu. Per aquest motiu signem aquesta carta, la qual 

comporta els compromisos següents: 

 

Des de l'equip docent ens comprometem a: 

1. Respectar les necessitats i ritmes dels infants i afavorir el desenvolupament de la 

seva autonomia i la seva socialització, donant una atenció educativa que 

contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat. 

2. Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de 

l'alumnat i li desperti el desig d'aprendre. 

3. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 

atendre les necessitats específiques de l'infant i mantenir-ne informada a la 

família. 

4. Vetllar per fer efectius els drets dels infants en l'àmbit escolar. 
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5. Respectar la diversitat cultural, ètnica, sexual, religiosa i ideològica de la família i 

de l'infant, en el marc dels principis i valors educatius establerts en les lleis. 

6. Respectar les normes de funcionament i de convivència del centre. 

7. Informar a les famílies del projecte educatiu i de les normes d'organització i 

funcionament del centre. 

8. Mantenir comunicació regular amb la família sobre l'evolució personal i el procés 

d'aprenentatge de l'infant. 

9. Facilitar la integració d'infants amb necessitats educatives especials. 

10. Atendre les peticions d'entrevistes de la família dins l'horari establert per aquest 

fi. 

11. Afavorir, sempre que sigui possible, la comunicació entre els representats de les 

famílies en el Consell Escolar i la resta de famílies de l'escola. 

12. Afavorir les iniciatives de la família fomentant espais de trobada i diàleg. 

13. Revisar conjuntament amb la família el compliment dels compromisos d'aquesta 

carta i, si s'escau, el seu contingut. 

 

Des de la família ens comprometem a: 

1. Mostrar confiança en la tasca de l'equip educatiu de l'escola i en el compliment 

dels criteris i compromisos que l'equip ha pres en aquesta carta de compromís. 

2. Compartir amb el centre l'educació de l'infant i conèixer, respectar i col·laborar en 

el desenvolupament del projecte educatiu. 

3. Contribuir, en la part que ens correspon, a fer efectius en l'àmbit escolar els drets 

de tots i totes les alumnes. 

4. Respectar la diversitat cultural, ètica, sexual, religiosa i ideològica dels integrants 

de la comunitat escolar, en el marc dels principis i valors educatius establerts en 

les lleis. 
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5. Respectar les normes del centre i participar activament en l'assoliment d'un clima 

positiu, en particular les que afecten a la convivència. 

6. Assistir a les reunions i entrevistes a què se'ns convoqui, i atendre en el termini 

corresponent les comunicacions que arribin del centre. 

7. Assegurar l'assistència a l'escola de l'infant i la puntualitat d'entrades i sortides del 

centre. 

8. Comprometre's a respectar la normativa sanitària de l'escola, així com donar a 

conèixer a les educadores qualsevol aspecte relacionat amb la salut i el benestar 

del seu fill/a. 

9. Per la seguretat i salut de l'infant, facilitar la documentació mèdica, personal i legal 

de l'infant que li demani el centre. 

10. Mantenir informat al centre dels canvis en les dades personals (adreces, 

telèfons...). 

11. Fer servir els canals de comunicació de què disposa el centre per tractar 

directament i personalment els temes relacionats amb l'infant. 

12. Adreçar-se directament a l'educadora de referència i/o direcció per suggeriments, 

propostes, discrepàncies, dubtes... 

13. Revisar, conjuntament amb el centre, el compliment dels compromisos d'aquesta 

carta i, si s'escau, el contingut. 

 

Perquè consti, signem aquesta carta de compromís educatiu, 

El centre                                                                                  La família 

 

 

 

 

Granollers a ________de___________________del 20___ 


