
Carta de compromís
La Llei d’Educació Catalana, a l’article 20, demana a les famílies i a les escoles que signin un compromís 
educatiu. L’Equip de la Llar d’Infants Pi de l’Snoopy entén l’Educació Infantil com l’acompanyament a l’Infant 
i a la seva família, partint de les individualitats i de les seves necessitats, tot creant un ambient d’il·lusió i 
alegria per afavorir el seu procés de creixement. La família i l’escola hem de treballar des de la confiança i la 
col·laboració per millorar el benestar dels Infants. El contingut d’aquesta carta és el que tots junts hem de fer 
realitat cada dia.

Compromisos per part de la Llar d’Infants
· Guardar confidencialitat de les dades formals e informals dels Infants i de les seves famílies. 
· Vetllar per respectar i donar compliment dels drets dels Infants. 
· Oferir als Infants i a les seves famílies un Projecte de Vida on fomentar i crear: 
1 - Igualtat d’oportunitats i de gènere dels Infants. 
2 - Hàbits de vida saludables: alimentaris, higiènics i de salut. 
3 - Valors positius de convivència amb les persones i el seu entorn. 
4 - Espais acollidors. 
5 - Oferir i facilitar assessorament a les famílies per acompanyar-les en el creixement dels seus infants, 
respectant els seus criteris, les seves decisions i conviccions sense jutjar-les. 
6 - Informar a les famílies del projecte educatiu, de les normes de funcionament i organització de la llar, de la 
programació anual, de les programacions d’aula i de l’activitat diària. 
7 - Informar, oferir i impulsar mecanismes per fomentar la participació de les famílies, a les activitats de la llar
8 - Atendre i oferir mecanismes que afavoreixin la comunicació diàriament o de forma puntual. 

Compromisos per part de la Família
1 - Respectar el caràcter propi del centre i les normes d’organització i funcionament de la Llar d’Infants. 
2 - Facilitar a la Llar les informacions que siguin rellevants pel benestar dels Infants. 
3 - Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies o suggeriments en relació a l’atenció i a 
la formació del fill o filla. 
4 - Vetllar per fomentar uns hàbits de vida saludables: alimentaris, higiènics i de salut. 
5 - Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a les famílies.

Aquesta carta de compromís educatiu es revisarà cada tres anys. 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
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