
                                                                                                                     

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DE  
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL D’ALELLA: 

ELS PINYONS 
 
PER PART DEL CENTRE : 
 

1. Afavorir el creixement i desenvolupament integral de totes les capacitats 

de l’infant. 

2. Potenciar la relació amb la família per tal de promoure l’intercanvi 

d’experiències,  criteris, opinions… sobre l’educació integral dels infants 

per tal de garantir una coherència en la tasca educativa conjunta. 

3. Respectar la individualitat i diversitat de cada infant i la seva família 

(conviccions religioses, morals, ideològiques…). 

4. Vetllar pel compliment dels drets de l’infant. 

5. Acollir nens i nenes amb necessitats educatives específiques per tal de 

desenvolupar tot el seu potencial. 

6. Informar a les famílies del PEC (Projecte Educatiu de Centre) i de les 

normes de funcionament. 

7. Utilitzar el català i la cultura catalana com a vehicle de comunicació i 

integració social. 

8. Potenciar la participació i col·laboració activa de les famílies en la tasca 

conjunta d’educació de l’infant mitjançant: el contacte diari,  l’associació 

de pares i mares, la iniciativa de les famílies, la sol·licitud d’entrevistes,… 

9. Realitzar entrevistes amb la família per tal de comentar l’evolució de 

l’infant i lliurament d’un informe escrit a final de curs. 

 

 



                                                                                                                     

PER PART DE LA FAMÍLIA : 

 

1. Respectar les característiques del centre, reconèixer les funcions de l’equip 

educatiu i acceptar l’autoritat de l’equip directiu o direcció. 

2. Assumir la responsabilitat de l’educació del vostre fill/a i compartir amb 

l’escola la tasca pedagògica. 

3. Respectar i complir les normes de funcionament de l’escola i directrius 

establertes per l’equip educatiu. 

4. Assumir els costos d’escolarització fent efectiu el pagament dels 

corresponents rebuts de tot el curs escolar ( de setembre a juliol). 

5. Adreçar-se directament a l’educadora de referència i/o direcció per 

suggeriments, propostes, discrepàncies, dubtes,… 

6. Assistir a les reunions, peticions d’entrevista i/o comunicacions  que 

formuli l’escola. 

7. Col·laborar en les accions que puguin afavorir el desenvolupament 

educatiu de l’infant a l’escola.  

8. Col·laborar i/o participar dels òrgans participatius de l’escola : AFA (festes, 

activitats de lleure,...) i Consell Escolar. 

 

 

Signatura       Signatura 

Lourdes Arisa                                      Mare/pare/tutor  de :                        

Directora EB els Pinyons   

       

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

 

 

Alella,.......... de........... de 20...... 


