
 

 

Institut Municipal d’Educació 
 

Llar d’infants municipal:  

Carta de compromís educatiu 

Les persones sotasignades, , director/a de la Llar d’Infants Municipal          

.i  

pare, mare, tutor, tutora de l’alumne/a      

conscients que l’educació d’infants i joves      
implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual                 
cosa comporta els següents 

 

COMPROMISOS  

Per part de la Llar d’Infants  
1. Facilitar i respectar el desenvolupament individual de l’infant en els diversos àmbits: físic,afectiu,             

emotiu, intel·lectual i social, iniciant-lo en les capacitats de convivència i respecte als altres. 
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família. 
3. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 
4. Informar a les famílies del protocol del procés d’acollida.  
5. Mantenir comunicació regular i habitual amb la família i entrevistes i reunions planificades en el               

projecte educatiu per informar de l’evolució de l’infant.  
6. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels infants. 
7. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.  
8. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i el contingut , si              

escau. 

 

Per part de la família 
1. Respectar el caràcter propi del centre expressat en el projecte educatiu i les normes              

d’organització i funcionament de la llar.(respectar horaris, normes referents a la salut, etc...) 
2. Compartir amb la llar l’educació de l’infant  respectant el seu projecte educatiu. 
3. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments           

en relació a  l’aplicació del projecte educatiu en la formació de l’infant. 
4. Mantenir un tracte respectuós vers les persones, els materials i les instal·lacions de la llar. 
5. Facilitar al centre les informacions de l’infant que siguin rellevants per al procés educatiu. 
6. Facilitar les peticions de demanda de material que la llar necessita. 
7. Assistir a les reunions que es convoquen i atendre les peticions d’entrevista o de comunicació               

que formuli la llar. 
8. Mantenir un tracte respectuós vers les persones, els materials i les instal·lacions de la llar. 
9. Abonar les tarifes corresponents als serveis rebuts. 
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i el contingut , si              

escau. 

 

I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu 
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El centre  

La família 
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