LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL

El Nieró

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, en el seu article 20, estableix que els centres, en el
marc del que estableix el Títol I i, d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una
carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per a assolir
un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. En la
formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de
l’educació i les famílies.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades, per part del centre educatiu, la sra. Montserrat Morales Romero,
amb el càrrec de directora de la Llar d’Infants “El Nieró”, i per part de la família,
......................................................…………………………………………………………………….. i
…………...............................…...........………….., com a pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a
………….....................................……………………….., reunits a la localitat de Llorenç del
Penedès, amb data………......…………….., conscients que l’educació d’infants implica l’acció
conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual
comporta els següents:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE

1.- Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament de la Llar
d’Infants.
2.- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’infant i vetllar pel
seu procés d’aprenentatge i per la seva integritat física.
3.- Proporcionar un ambient agradable als infants, per tal d’aconseguir els objectius educatius.
4.- Mantenir comunicació regular i habitual. Informar regularment, als pares, de l’evolució dels
seus fills ja sigui de forma oral o escrita i atendre en un termini raonable les peticions de
comunicació que formuli la família.
5.- Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels infants.
6.- Respectar les conviccions religioses, morals i ideològics de la família, sempre i quan no
entrin en contradicció amb l’Estatut de Catalunya i la Constitució Espanyola.
7.- Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les
necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada a la família.
8.- Guardar secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixi.
9.- Vetllar per fer efectiu els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.

10.- Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures

que afavoreixin

l’evolució de l’infant.
11.- Revisar conjuntament amb la Llar d’Infants el compliment dels compromisos de la carta i,
si s’escau, el seu contingut.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

1.-

Respectar i complir les normes internes de la llar d’infants, i respectar les normes

específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i
el desenvolupament normal de les activitats.
2.- Comunicar les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés educatiu.
3.- Vetllar pels hàbits saludables. En especial, respectar el període de contagi i en el seu cas,
fins que hagin passat un dia d’observació sense cap símptoma. En cas contrari, s’adjuntarà un
certificat del pediatre.
4.- Vetllar pels hàbits higiènics i alimentaris del fill/a.
5.- Atendre, en un termini raonable de 10 dies les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli l’educadora del centre.
6.- Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que
són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre, especialment pel que fa a la
participació activa en la vida escolar des de les possibilitats de cadascun o cadascuna.
7.- Instar al fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular,
les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, i adoptar les
mesures correctores necessàries en cas d’incompliment.
8.-

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més

específicament, la de l’equip directiu. També respectar i atendre les indicacions del personal
d’administració i serveis.
9.-

Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en l’aprenentatge del fill/a.
10.- Vetllar perquè el nostre fill/a tingui sempre a l’escola el material necessari per a l’activitat
escolar (bates, pitets, got, tovallola,...)
11.- Revisar conjuntament amb la família el compliment dels compromisos de la carta i, si
s’escau, el seu contingut.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El Centre

La família
(pare, mare o tutor/a legal)

