
CARTA DE COMPROMÍS

La llei d’educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, defineix la carta de compromís educatiu, en el

marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn

de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives. Així, mitjançant aquesta

carta de compromís educatiu, es vol potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre

els centres i les famílies en l’educació dels infants i joves.

Aquesta carta ha de contribuir, entre d’altres, a les finalitats següents:

• Millorar la informació i comunicació centre- famílies. 

• Compartir amb les famílies els principis i continguts del projecte educatiu del centre. 

• Facilitar a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures. 

• Afavorir l’acció coherent escola -família en el procés educatiu de l’infant. 

• Fomentar la convivència i el bon clima escolar.

D’acord amb la llei i després de la seva aprovació mitjançant Consell Escolar:

Els  sota-signants,  Elena  Pagès  i  Grau,  directora  de  la  llar  d’infants  Municipal  d’Anglès  “El  Cucut”

i  ...........................................................................  (nom  i  cognoms)  com  a  (pare/mare/tutor/a)  del

nen/a ........................................................................... conscients que l’educació de l’infant implica l’acció

conjunta de la família i de l’escola, 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. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de les famílies, dins el marc de la

normativa vigent.

3. Vetllar per fer efectius els drets de l’infant en l’àmbit escolar.

4. Informar  a  la  família  sobre  el  projecte  educatiu  i  sobre  les  seves  normes  d’organització  i

funcionament del centre.

5. Adoptar,  si  és  possible,  les  mesures  educatives  alternatives  o  complementàries  adients  per

atendre les necessitats específiques de cada nen/a i mantenir-ne informada la família.

6. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la del dia a dia de l’infant a la llar i
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del seu desenvolupament global.

7. Atendre les peticions d’entrevista i de comunicació que formuli la família, en un termini raonable

dins de la disponibilitat del centre.

8. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquest contracte quan s’escaigui.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

 La família de l’alumne/a................................................................es compromet a:

1. Respectar  el  caràcter  propi  del  centre  definit  en  el  Projecte  Educatiu  i  les  normes  de

funcionament i  organització  d’aquesta  llar  d’infants,  així  com reconèixer  l’autoritat  de l’equip

educatiu i directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o 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  rellevant  pel  procés  de  desenvolupament  i

aprenentatge de l’infant i/o per la seva estada a la llar d’infants.

5. Atendre,  dins  les  possibilitats  de  la  família,  les  peticions  d’entrevista  o  de  comunicació  que

formuli el centre.

6. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’aquest contracte, quan escaigui i, si escau,

el seu contingut.

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

Per part del centre Per part de la família 

Segell del centre.

Elena Pagès i Grau, ...........................................................
     directora            Pare/Mare/Tutor-a legal

2/3

Carrer Joan Corominas, 2
17160 Anglès

Tel.972 423 614

b7005534@xtec.cat



Anglès, ......... de ............. del..........
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