CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
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.
Els sota signants, Natalia Hernández , Alentorn directora de l´escola infantil Teddy
i ............................................................................................................. 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.Fer respectaré els drets reconeguts pels infants a la Convenció dels Drets dels Infants i vetllar
pel seu compliment en l’àmbit escolar.
2.Reconèixer cada infant com únic i respectar la seva història personal.
3.Respectar el ritme de cada infant a nivell cognitiu.
4Donar als infants cura de les seves necessitats bàsiques d´higiene , son alimentació i joc
ajustades a la seva realitat.
5.Acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament emocional consolant-los quan calgui ,
participant de les seves conquestes amb respecte ajudant-los a gestionar els petits conflictes
que puguis sorgir en el dia a dia de l´escola.
6.Fomentar de de ben petits hàbits d´higiene , d´alimentació i de vida saludables.
7.Fomentar hàbits de respecte envers el medi més proper i el medi ambient.
8.Posar al seu abast l´entorn més proper , la seva realitat més propera amb possibilitats de
experimentar, observar i manipular per si mateix.
9.Valorar tots els llenguatges i totes les llengües .
10.Vetallar pels nens i nenes amb necessitats educatives especials, ajudar-los i facilitar-los a
integrar-se a la vida de l´escola tot buscant assessorament per especialistes.
11.Reespectar les conviccions familiars sempre que respectin els Drets de l´Infant.
12.Compartior amb les famílies tota la informació relacionada amb el seu fill o filla respectant
sempre el dret de la seva intimitat com a infant i com a família.
13.Mantenir una comunicació regular amb la família facilitant en la mesura que sigui possible
la conciliació de l´horari laboral de la família i el de l´escola.
14.Revisar i/o ampliar aquests compromisos i, si s´escau el contingut quan calgui.
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

1.Fer respectar els drets reconeguts pels infants a la Convenció dels Drets dels Infants i vetllar
pel seu compliment en l´àmbit escolar.,
2.Respectar el caràcter propi del centre i les seves normes de funcionament i donar valor a la
feina que es fa a l´escola.
3.Compartir amb l´escola aquelles vivències del nen o nena que puguin afectar a la vida
quotidiana de l´infant.
4.Treballar conjuntament amb l´escola la resolució de conflictes de la vida escolar i quotidiana
que viu el nen o nena.
5.Participar de les festes i / o activitats que proposi l´escola.
6.Assistir a les entrevistes personals o reunions dirigides als pares i mares.
7.Revisar i / o ampliar aquests compromisos i, si s´escau el contingut quan calgui.

I perquè així consti signem aquesta Carta de Compromís Educatiu.

Escola infantil Teddy

El/la pare/mare tutor legal

Natalia Hernández, Alentorn

.................................................

