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e.b.m.laquitxallagurb 
 

Carta de compromís educatiu 
 
 
Les persones sotasignades, Susanna Ramisa Font , directora del centre educatiu Escola Bressol La 
Quitxalla i ................................................................................. (nom i cognoms), ....................... 
(pare, mare, tutor o tutora) de 
l’alumne/a....................................................................................................., reunits a Gurb amb 
data............................................. conscients que l’educació dels 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. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 
l’alumne/a. 

2. Potenciar l’ensenyament actiu i la capacitat d’observació que facilitin al nen/a el coneixement del 
seu propi cos i del seu entorn més immediat. 

3. Facilitar les eines a les famílies i a l’infant, per tal que aquest arribi a ser autònom, en la mesura 
que el seu propi ritme evolutiu l’hi permeti. 

4. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 
5. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i del nen/a. 
6. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 
7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques de l’infant, i mantenir-ne informada la família. 
8. Tractar al nen/a de manera personalitzada i adequada al seu propi ritme evolutiu. 
9. Mantenir comunicació regular amb la família a través del tracte personal i a través dels informes 

d’avaluació. 
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 
11. Dur a terme les mesures preventives necessàries per tal de vetllar per la salut de tots els 

integrants de La Quitxalla, seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament. 
 

Per part de la família 
 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip 
directiu. 

2. 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. 

3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les 
que a afecten a la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments 
en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a. 

5. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i/o 
maduració. 

6. Facilitar al centre la informació relativa a la salut de l’infant que sigui rellevant per a la comunitat 
educativa en el marc de la pandèmia. 

7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el desenvolupament integral del fill/a. 
8. Atendre en un termini raonable les peticions de col·laboració que formuli el centre. 
9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
10. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, 

el contingut, en el termini de un any. 
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I, per que així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 
 
 
                    El centre                                                              La família  
                                                                                        (pare, mare o tutor/a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Signatura                                                                 Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
Gurb, a ..........................................de ...............................................de ..........................     
 
 
 

 
En compliment de la Llei Orgànica 3/2.018 de 5/desembre, relatiu a la Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, li informem que 
les seves dades seran tractades correctament segons allò que disposa la llei, és a dir s’implementaran les mesures tècniques de seguretat i 
organitzatives per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament de dades de 
l’Escola Bressol” La Quitxalla”. Per això formen part d’un fitxer, arxiu titularitat de l’Associació Escola Bressol” La Quitxalla”. Vostè pot exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació, portabilitat i oblit a l’adreça següent: laquitxalla@gurb.net 

   
 
 


		2022-04-19T12:35:11+0200
	RAMISA FONT SUSANNA - 33953653H




