
La Carta de Compromís Educatiu 
 
L’escola Bressol Tambor és una comunitat educativa on convivim persones amb diferents arrels 

i edats. Aquest curs entre tots formarem una comunitat de 84 famílies, 15 educadores , i un grup 
de professionals que ajuden  a fer possible el nostre projecte.  

Ens considerem una comunitat educativa per que totes les persones que la conformen establim 
relacions que es basen en el respecte i en l’afecte.  
És fa  imprescindible que cada membre tingui el seu lloc en relació al paper que té o a la tasca 

que fa . 
 

Som persones que tenim un nom i unes arrels d’origen que ens ajuden a créixer i donar el millor 
de nosaltres, les quals ens  ajuda a construir  una identitat  personal respectant a cadascú de 
nosaltres. 

 
Hem de tenir cura de nosaltres per generar una bona convivència, la qual ens compromet a 

treballar entre tots i totes amb l’objectiu de compartir els processos educatius i de criança del 
vostre fill/a. 
 

Aquest document és una carta que posa en valor aquest compromís des del primer moment que 
la família decideix portar el seu fill/a a l’escola bressol. Ratificada per l’equip i un cop l’haguem 

signat , adquireix una rellevància cabdal i  que el dia a dia el farà possible col·laborant 
conjuntament. 
 

L’equip d’educadores i la família de .................................................................................. ............ 
manifestem que ens comprometem i ens fem responsables: 
 

 

 d’acompanyar el procés emocional , desenvolupament físic i d’aprenentatge del vostre 

fill/a,  de manera respectuosa i amorosa 
 

 tindrem en consideració el seu ritme de creixement i atendrem les seves necessitats amb 
un adequat tracte individual entre l’adult i ell/a 

 

 que utilitzarem una forma d’acompanyar a el/a 
............................................................................  

 sigui capaç d’afavorir la seva autonomia i respectant  al seu procés maduratiu. 
 

 compartirem explicacions i sobre el vostre fill/a que siguin rellevants pel seu 
desenvolupament 

 i desplegarem complicitats entre la família i les persones que l’acompanyen.  

 

 les famílies poden estar a l’escola i compartir amb l’educadora/es i la resta di’infants de l 

seu grup, amb acord mutu,  la història de vida d’aquell dia. 
 

 el nostre projecte ofereix a les famílies, espais de participació i col·laboració  dins l’escola  
 

 
 

 
 



 

 

 respectuosos amb la manera d’organitzar-nos per que ens ajuda a conviure i ha estar 

presents 
 

 

- ens saludarem a  les entrades i a les sortides convidant-nos a tenir un bon dia de manera 
afectuosa i cordial. 

 
- farem ús de les paraules “Si us plau i Gràcies” quan demanem i agraïm 

 
- apagarem el telèfon mòbil mentre estem en presencia dels infants a dins l’escola  
 

- ens comunicarem entre nosaltres  utilitzant les paraules i el to respectuoses mentre ens 

expliquem. Buscant l’acord davant alguna dificultat  
 

- tractarem  temes en el marc del Consell de l’escola per generar idees i/o buscar 

solucions sempre des del consens amb la finalitat d’anar construint i millorant el projecte 
educatiu i les relacions dins la comunitat educativa 

 
- tindrem cura del manteniment de l’ordre dels materials en els diferents ambients de 

l’escola per  deixar-los tal i com en els hem trobat.  

 
La família i  l’Equip d’educadores ens respectarem mútuament des de i l’autoritat que exercim 

com a pares o com a professionals i amb la signatura d’aqueta carta de compromís educatiu, ho 
manifestem 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nom i cognoms de la Família                                                                Glòria Carpi Albert     
                                                                                         Representant de l’equip d’educadores                                                                                
                                                     

 
 

 
 
Sant Feliu de Llobregat,  juny 2016 

 
 
 
 

 


